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21.ª Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra 

 
 

 

Ata n.º 21 

Reunião do Conselho Intermunicipal 

da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

(Extraordinária) 

 

No dia 02 de maio de 2019, pelas 11h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Figueira da 

Foz, reuniu o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

devidamente convocado pelo Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal, José Carlos 

Alexandrino Mendes, 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.  Eleição do Presidente do Conselho Intermunicipal da CIM RC  

À hora anunciada na convocatória, o Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal, José Carlos 

Alexandrino Mendes, 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: 

Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Carreira Fonseca Costa; 

Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz 

Gomes de Oliveira; 

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Augusto Soares Machado; 

Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita da Costa; 

Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Ângelo Ferreira Monteiro; 

Presidente da Câmara Municipal de Góis, Maria de Lurdes Oliveira Castanheira; 

Presidente da Câmara Municipal da Lousã, Luís Miguel Correia Antunes; 

Vice-Presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Guilherme José Campos Duarte; 

Presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul José Soares de Almeida; 

Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, António Miguel Costa Baptista; 

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Augusto Ferreira Torrão; 

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; 
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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; 

Esteve igualmente presente na reunião, o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal, Jorge 

Brito. 

 

1.Propostas 

1.1.  Eleição do Presidente do Conselho Intermunicipal da CIM RC  

O Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do 

Hospital, José Carlos Alexandrino Mendes, após ter verificado junto dos presentes a inexistência 

de alguma lista para o presente órgão, procedeu à apresentação de uma lista na qual é proposto 

para Presidente do CI José Carlos Alexandrino Mendes, Presidente da Câmara Municipal de 

Oliveira do Hospital e para Vice-Presidentes José Alberto Pacheco Brito Dias, Presidente da 

Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra e Carlos Ângelo Ferreira Monteiro, Presidente da 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, tendo merecido o consenso generalizado. 

O CI deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta apresentada pelo Sr. Vice-

Presidente do CI. 

O Presidente do CI eleito agradeceu a confiança depositada na continuidade desta linha de 

trabalho. Aludindo ao bom ambiente existente entre os membros deste CI, que elogiou, destacou 

o papel do município de Coimbra, do Sr. Presidente, Dr. Manuel Machado enquanto Presidente 

da ANMP e a importância da alavancagem de Coimbra para o desenvolvimento de toda a região. 

Destacou as enormes capacidades de todos os presentes, realçou a nomeação do Dr. Carlos 

Monteiro e dirigiu uma palavra de agradecimento ao anterior Presidente da CM da Figueira da 

Foz, Dr. João Ataíde, por todo o trabalho desenvolvido em prol da região. 

Alertou para a necessidade da realização de uma reunião extraordinária para análise e 

discussão da temática relacionada com o ISMT que irá acontecer ainda durante o decorrer deste 

mês. 

Recordou que deve haver uma união nos grandes e nos pequenos projetos, estruturantes para a 

região, procurando sempre a defesa do território, prometeu esforçar-se para dignificar o trabalho 

dos autarcas e enseja que o bom ambiente de colaboração entre todos assim se mantenha.  
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Destacou a importância do papel do Secretário Executivo Intermunicipal, reconhecendo-lhe as 

inúmeras competências nas mais diversas áreas, agradeceu-lhe todo o empenho dedicado 

assim como a toda a equipa que colabora diariamente, pelo esforço e pelo seu trabalho. 

Tomou a palavra o Sr. Vice-Presidente do CI, José Brito, agradecendo mais uma vez a confiança 

nele depositada, mostrando-se disponível para continuar a trabalhar, a dar o seu melhor em prol 

da CIM RC. 

O Vice-Presidente do CI, Carlos Monteiro, agradeceu o voto de confiança nele depositado e 

mostrou-se disponível para colaborar da melhor forma possível, dentro das suas possibilidades. 

Realçou que esta comunidade intermunicipal tem responsabilidades acrescidas pelo facto de 

nela se encontrar o Presidente da ANMP e terem condições acrescidas para fazer mais e 

melhor. 

Interveio o Presidente da CM de Coimbra saudando todos os presentes e desejou bom trabalho 

a esta nova equipa que agora lidera a CIM RC. Reforçou as palavras dos seus antecessores, 

mostrou-se pronto e interessado em que prossiga bem o trabalho aqui desenvolvido. Salientou 

que com a votação que aqui foi feita se mostra ao exterior como exemplo de como é produtivo o 

entendimento entre as pessoas, o relacionamento interpessoal, mas também o interesse político 

assumido para que esta CIM tenha uma conduta coerente e exemplar. Reconheceu o trabalho 

feito pelo anterior Presidente do CI que em seu entender “fez o máximo que estava ao seu 

alcance para servir a população da Figueira da Foz e a nossa comunidade”. 

Tomou a palavra a Presidente da CM de Cantanhede felicitando a nova equipa, enalteceu a 

votação por unanimidade que valida um projeto comum de uma região, saudou todo o trabalho 

feito e a coesão criada pelo anterior Presidente do CI que acredita que assim irá continuar com 

os novos eleitos e sempre com o imprescindível apoio do Secretário Executivo Intermunicipal.  

Interveio o Presidente do CI recordando que esta é a maior CIM do país e que se deve 

reivindicar esse protagonismo face ao que se verifica com as áreas metropolitanas. 

O Presidente da CM de Mortágua começou por agradecer ao Dr. João Ataíde o trabalho e a 

forma como conseguiu unir todos os municípios e isso ficou bem patente na união evidenciada 

aquando da sua tomada de posse como Secretário de Estado do Ambiente. Felicitou os eleitos, 

saudou o bom ambiente, acredita que vai ser uma missão bem-sucedida, devidamente 

acompanhada pelo Secretário Executivo Intermunicipal, elemento fulcral em todo este processo.  

Por seu turno o Presidente da CM da Lousã desejou boa sorte ao seu homólogo da Figueira da 

Foz neste caminho e nestas novas funções, assim como à nova direção. Subscreve as palavras 

do Sr. Presidente do CI relativamente à configuração da CIM e à necessidade da afirmação 

desta região, mostrou-se disponível para continuar a colaborar na defesa do território. Realçou o 
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papel do Secretário Executivo Intermunicipal e o trabalho que se tem conseguido desenvolver 

com o apoio da estrutura técnica da CIM RC. Elogiou igualmente o trabalho desenvolvido pelo 

anterior Presidente do CI. 

Interveio o Presidente da CM de Penela cumprimentando a nova direção, em especial o novo 

elemento, dizendo ter confiança na continuação do bom trabalho. Congratulou-se com o bom 

ambiente e relacionamento existente nesta CIM e a forma como se tem promovido a região 

apesar de algumas discordâncias. Deixou uma palavra de agradecimento ao anterior Presidente 

do CI por tudo o que conseguiu alcançar. Recordou que os recursos humanos que a CIM RC 

tem para a complexidade de assuntos são poucos, assim como entende que a direção deve ser 

apoiada por outros autarcas em determinados dossiers para os quais estão mais sensibilizados 

ou diretamente relacionados. Mostrou-se disponível para partilhar o esforço de ajudar nesta 

tarefa e melhorar este modelo de funcionamento. 

Tomou a palavra a Sra. Presidente da CM de Góis felicitando a nova direção, bem como o novo 

eleito pela sua dupla condição, desejando os melhores sucessos. Associou-se a todos os que se 

congratularam pela excelência do trabalho do Dr. João Ataíde, e desejou-lhe felicidades para o 

novo cargo. Destacou a enorme capacidade de trabalho do Secretário Executivo Intermunicipal e 

apelou à nova direção que acompanhe e una esforços para que este município consiga a 

construção da EN 342, acessibilidade imprescindível para o desenvolvimento daquele concelho. 

Interveio o Presidente da CM de Montemor-o-Velho 

Por seu turno o Presidente da CM de Montemor-o-Velho desejou as maiores felicidades à nova 

direção, à equipa escolhida pelo seu homólogo de Oliveira do Hospital, que contou com o seu 

voto de confiança, dirigindo-lhe palavras de respeito e admiração. 

O Presidente da CM de Soure saudou a nova composição da mesa, destacou a experiência de 

autarca do seu homólogo de Oliveira do Hospital, da sua estima por ele, subscreve a opinião de 

que o sinal externo que se dá desta união é muito importante para o futuro desta região. Espera 

que outros temas e novas causas possam vir a ser discutidos neste órgão, recordou a 

requalificação na EN 342 feita até ao momento com dinheiro do município e não do Estado, 

lembrou a reivindicação do aeroporto na região centro, em qualquer solução que melhor sirva 

esta região. Que a questão do dossier do ISMT seja tratada com a maior celeridade possível. 

Interveio o Presidente da CM de Penacova dizendo que esta nova composição da direção 

evidencia o conforto generalizado, destacou o papel importantíssimo do Dr. João Ataíde nesta 

consolidação, acredita nesta CIM e na sua continuidade e sucesso. 

Tomou a palavra o Sr Presidente da CM de Tábua concordando e subscrevendo tudo o que foi 

anteriormente referido pelos seus pares. Recordou que Tábua foi dos primeiros municípios a sair 

da CIM pinhal interior e felizmente o trabalho desenvolvido nesta CIM RC está a correr muito 
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bem. Agradeceu ao Dr. João Ataíde tudo o que fez por esta entidade intermunicipal e ao seu 

homólogo de Coimbra pelos contributos dados.  

Interveio o Presidente da CM de Condeixa enaltecendo o trabalho desenvolvido pelo anterior 

Presidente do CI e os seus contributos para esta visível união. Felicitou a nova direção, elogiou o 

trabalho do Secretário Executivo Intermunicipal e mostrou-se disponível para colaborar no futuro. 

O Presidente do CI, para encerrar esta reunião, entende que se devem unir nos projetos 

estruturantes, que alavancam toda a região, mas também nas pequenas obras também elas 

importantes para os municípios, realçando a responsabilidade e agradecendo a confiança 

depositada. 

_____________________________________________________________________________ 

Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente do CI propôs aos presentes que a ata e a 

deliberação desta reunião seja aprovada em minuta para que tenha a eficácia devida.  

E não havendo mais nada a tratar, deu por encerrados os trabalhos eram doze horas. 

De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada 

pelo Presidente do CI, José Carlos Alexandrino Mendes e pela Assistente Técnica, Gisela 

Parreiral, que secretariou a reunião. 

 

 

O Presidente do Conselho Intermunicipal 

 

____________________________________ 

(José Carlos Alexandrino Mendes) 

 

A assistente técnica que secretariou a reunião 

 

____________________________________ 

(Gisela Parreiral) 

 

 

 

 


