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Ata n.º 43 
 

Reunião do Conselho Intermunicipal 
da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

(Extraordinária) 
 
No dia 17 de maio de 2016, pelas 9h30m, na sede desta CIM, reuniu o Conselho Intermunicipal da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra devidamente convocado pelo Presidente do Conselho Intermunicipal, João 
Albino Rainho Ataíde das Neves, ao abrigo da alínea c) do artigo 92.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
Ordem do Dia 

1.Propostas 

1.1. Alteração ao Pacto PI 6.3 

3. Unidades Orgânicas 

3.1. Unidade de Coordenação Administrativa e Financeira 

3.1.1. Contabilidade  

3.1.1.1. Proposta n.º 27/2016 - 3ª Alteração Orçamental 

4. Informações 
4.1. Operacionalização dos Concursos Intermunicipais – Programa Empreendedorismo das Escolas da Região de 
Coimbra 
4.2. Ponto de Situação das Infraestruturas rodoferroviárias da Região de Coimbra - Presença do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado das Infraestruturas  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À hora anunciada na convocatória, o Presidente do Conselho Intermunicipal, João Albino Rainho Ataíde das Neves, 
adiante designado Presidente do CI, deu início à reunião, após a verificação de existência do quórum necessário. 
Da lista de presenças que se anexa como número um à presente ata, registou-se que participaram na reunião: 
 
Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Ricardo Pereira Alves; 
Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos 
Alexandrino Mendes; 
Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, João Carlos Vidaurre Pais de Moura; 
Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Augusto Soares Machado; 
Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita da Costa; 
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Presidente da Câmara Municipal de Góis, Maria de Lurdes Oliveira Castanheira; 
Presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Miguel Correia Antunes; 
Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Manuel Leal Marqueiro; 
Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul José Soares de Almeida; 
Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, António Miguel Costa Baptista; 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, José Jacírio Teixeira Veríssimo; 
Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, José Júlio Norte; 
Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, José Alberto Pacheco Brito Dias; 
Presidente da Câmara Municipal de Penacova, Humberto José Batista Oliveira; 
Presidente da Câmara Municipal de Penela, Luís Filipe Lourenço Matias; 
Presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes; 
Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Mário Almeida Loureiro; 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Sousa Henriques. 
 
Esteve igualmente presente na reunião, o Primeiro-Secretário Executivo Intermunicipal, Jorge Brito. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Ordem do Dia 

1.Propostas 

1.2. Alteração ao Pacto PI 6.3 

Foi presente a informação I/UGFC/58/2016, a qual refere que no seguimento da reunião ocorrida no dia 03 de maio 
último, onde estiveram presentes o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, a Sr.ª Presidente da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento da Região de Coimbra (CCDRC), a Sr.ª Diretora Regional da Cultura do Centro 
e o Sr. Primeiro Secretário Executivo da CIM RC, e em aditamento à comunicação original da Direção Regional da 
Cultura do Centro (DRCC) sobre o presente assunto recebida em 08/03/2016, veio a DRCC, através de e-mail de 
04/05/2016, propor a inclusão de mais dois monumentos no mapeamento cultural da CIM RC, sendo os dois 
monumentos o Mosteiro de Santa -Clara-a-Velha e a Igreja do Convento de S. Francisco, ficando com o montante 
de 500.000,00 euros cada.  

Com base na proposta da DRCC, propõe-se a alteração do Quadro de Investimentos do Pacto para o 
Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIM-RC – PI 6.3: Conservação, proteção, promoção e o desenvolvimento 
do património natural e cultural, conforme Quadro 1 da referida informação que constará como anexo à presente 
ata.  
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Propõe-se que o CI delibere que caso se venha a verificar a concessão de algum financiamento extra Pacto para o 
Mosteiro de Santa -Clara-a-Velha, nomeadamente decorrente da negociação com a EDP ou outra, deve o montante 
equivalente a esse apoio reverter para o Pacto da CIM RC.  

É igualmente proposto que em caso de se verificarem quebras na execução dos projetos previstos no Pacto para a 
P.I. 6.3, deverão os respetivos montantes ser aplicados prioritariamente nos monumentos objeto de mapeamento 
pela DRCC para a P.I 6.3, que não foram contemplados com qualquer valor FEDER, e em municípios que não 
foram beneficiários desta PI nomeadamente: Mosteiro de Seiça (Figueira da Foz) e a Igreja/Convento de Semide 
(Miranda do Corvo).  

Mais se propõe que tal seja comunicado à Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro - 
Centro 2020 e à DRCC.  

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta, e comunicar esta deliberação à Autoridade de 
Gestão do Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020 e à DRCC.  

3. Unidades Orgânicas 

3.1. Unidade de Coordenação Administrativa e Financeira 

3.1.1. Contabilidade  

3.1.1.1. Proposta n.º 27/2016 - 3ª Alteração Orçamental 

Foi presente para aprovação do CI a proposta da 3.ª alteração orçamental 2016 que surge em resultado de algumas 
correções emergentes a efetuar aos documentos previsionais iniciais do ano de 2016, aprovados pelo Conselho 
Intermunicipal de 29 de outubro de 2015 e pela Assembleia Intermunicipal de 29 de dezembro de 2015, tendo-se 
constatado a necessidade de se proceder à redistribuição de dotações entre algumas rubricas orçamentais, 
mantendo o valor da despesa global conforme mapas anexos à presente proposta que constarão como anexo à 
presente ata. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a 3.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano – 
Ano Económico 2016. 

4. Informações 
4.1. Operacionalização dos Concursos Intermunicipais – Programa Empreendedorismo das Escolas da Região de 
Coimbra 

O Presidente do CI informa o CI que no dia 4 de junho, se realiza o Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio – 
3.º ciclo, na Figueira da Foz no Pequeno Auditório do CAE, onde estarão 10 equipas a representar os municípios de 
Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Mortágua, Pampilhosa da Serra, Penela, Oliveira do Hospital, 
Soure e Vila Nova de Poiares. 
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Mais informa que no dia 5 de junho, se irá realizar o Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio – Secundário 
/Profissional, em Arganil no Auditório da Cerâmica Arganilense, onde estarão 17 equipas a representar os 
municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda 
do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de 
Poiares. Salienta que se torna necessário enviar convites para os elementos do júri, que de acordo com o 
regulamento aprovado, deve ser composto por 5 entidades convidadas conforme mencionado na informação 
I/UGFC/57/2016 que constará como anexo à presente ata. 
O Secretário Executivo Intermunicipal interveio dizendo que o modelo de deslocações dos alunos têm merecido 
algumas críticas por parte dos encarregados de educação e de alguns agentes e por essa razão solicitou a 
colaboração dos municípios. Por fim referiu que se está a pensar agraciar os professores e dessa forma solicitou 
aos municípios que contribuíssem com um produto endógeno a fim de se constituir um “pack” da Região de 
Coimbra. 
O CI tomou conhecimento. 
 
4.2. Ponto de Situação das Infraestruturas rodoferroviárias da Região de Coimbra - Presença do Exmo. Sr. 
Secretário de Estado das Infraestruturas  
O Presidente do CI agradeceu a presença do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira 
Martins e referiu que neste órgão surge a oportunidade de uma só vez partilhar a informação com os municípios 
sendo esta uma das utilidades das CIM na articulação com a Administração Central. 
Tomou a palavra o Secretário de Estado das Infraestruturas começando por cumprimentar todos os presentes, 
referindo que está empenhado em conseguir resolver da melhor forma as questões que serão apresentadas dentro 
dos constrangimentos orçamentais. 
Salientou que do ponto de vista rodoviário, ferroviário existe um plano de proximidade que teve uma assunção de 
compromisso do anterior governo e o que neste momento no âmbito do programa do Governo se verifica uma 
recalendarização e uma reponderação de todos os projetos para, dentro dos constrangimentos orçamentais num 
quadro temporal de quatro anos, se perceber o que se pode fazer no imediato e tornar como prioritário.  
De seguida tomaram a palavra os Srs. Presidentes que se mostraram unanimes e solidários com a necessidade de 
encontrar uma solução para o Sistema de Mobilidade do Mondego revindicando a conclusão desta obra. Da mesma 
forma a questão da modernização da Linha da Beira Alta, a reativação do Ramal Figueira da Foz/Pampilhosa, a 
conclusão do IC6 (ligação de Tábua a Oliveira do Hospital), a requalificação do IP3 e a retificação e alargamento da 
EN 344, na Pampilhosa da Serra forma considerados prioritários para a região tendo estas obras sido revindicadas 
unanimemente.  
Por sua vez o Secretário de Estado das Infraestruturas referenciou que estaria em fase de trabalhos uma proposta 
para o Sistema de Mobilidade do Mondego, apresentação esta que mereceu algumas reservas por parte dos 
autarcas relativamente ao teor da mesma, exigindo uma solução exequível num curto espaço de tempo. 
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Os autarcas exigiram, igualmente, conhecer o teor do estudo sobre o Sistema de Mobilidade do Mondego 
encomendado ao LNEC e solicitaram ao Secretario de Estado a alocação de fundos comunitários a esta obra 
Os autarcas destacaram a importância e necessidade da ligação Coimbra – Viseu tendo questionado o Secretário 
de Estado sobre a real situação dos projetos existentes e exequibilidade das obras. O Secretário de Estado das 
Infraestruturas mostrou-se sensível à necessidade de intervenção na ligação Coimbra – Viseu e indicou que iria 
tentar encontrar uma solução para esta problemática. 
Foi igualmente referida a questão da modernização da Linha da Beira Alta como sendo outra das prioridades de 
modo a reforçar a ligação ferroviária do Norte e Centro de Portugal com a Europa, viabilizando um transporte 
ferroviário de mercadorias eficiente, que potencie o aumento da competitividade económica nacional. 
A reativação do Ramal da Beira Alta, que liga atualmente Pampilhosa do Botão (Mealhada) a Vilar Formoso e que 
tinha, até 2009, continuidade desde a Pampilhosa até à Figueira da Foz, é outro dos projetos que o Conselho 
Intermunicipal deseja ver concretizados, de forma a alavancar a competitividade do Porto da Figueira da Foz. 
Foi, igualmente, reforçada, pelo CI, a importância fulcral da conclusão do IC6 entre os Municípios de Tábua e de 
Oliveira do Hospital, um troço que permitirá uma ligação mais eficiente do município oliveirense à rede viária 
nacional e, numa fase posterior, a ligação até à Covilhã, permitindo desta forma resolver a ligação entre esta cidade 
e o litoral e reforçar a centralidade da região de Coimbra e capitalizando a competitividade e internacionalização. 
Por fim foram indicadas um conjunto de ligações entre parque empresariais e eixos rodoviários (last miles) que 
necessitam de infraestruturação tendo o secretario de estado solicitado este levantamento para posterior analise.  
O Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira Martins, referiu que tomou boa nota das 
preocupações manifestadas pelos autarcas e garantiu que no quadro das restrições orçamentais do país, se 
pretende incentivar e apoiar o desenvolvimento de infraestruturas de proximidade para as populações que se 
enquadrem numa política de apoio ao relançamento da economia. 
O CI tomou conhecimento. 
_____________________________________________________________________________________________ 
Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente do CI propôs aos presentes que a ata e as deliberações desta reunião 
sejam aprovadas em minuta para que tenham a eficácia devida.  
E não havendo mais nada a tratar, o Presidente do CI, deu por encerrados os trabalhos eram doze horas e quarenta 
minutos. 
 
De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente do 
CI, João Ataíde das Neves e pela Assistente Técnica, Gisela Parreiral, que secretariou a reunião. 
 

 
O Presidente do Conselho Intermunicipal 

 
____________________________________ 
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(João Albino Rainho Ataíde das Neves) 
 
 

A Assistente Técnica que secretariou a reunião 
 

____________________________________ 
(Gisela Parreiral) 


