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Ata n.º 40  

Reunião do Conselho Intermunicipal 

da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 

(Extraordinária) 

 

No dia 10 de agosto de 2020, pelas 18h00, nas instalações desta CIM RC reuniu o Conselho 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra devidamente convocado pelo 

Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal, Carlos Ângelo Ferreira Monteiro, 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 

1.1. Análise da visão estratégica – Plano Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 

____________________________________________________________________________ 

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

Monteiro, 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 Cantanhede, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes 

de Oliveira; 

Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado; 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, Liliana Pimentel; 

Vice-Presidente da Câmara Municipal da Lousã, Rui Lopes; 

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; 

Presidente da Câmara Municipal de Mortágua, José Júlio Norte; 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital; José Francisco Rolo; 

Vice-Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Alves Custódio; 

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. 

Estiveram igualmente presentes na reunião, a Vereadora da Câmara Municipal de Coimbra, 

Regina Bento, bem como o Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal, Jorge Brito. 
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Ordem do Dia 

1.1. Análise da visão estratégica – Plano Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 

O Vice-presidente do CI, Carlos Monteiro, deu início à reunião recordando que o prazo para a 

Participação Pública termina a 25 de agosto e que urge tomar decisões para que se possa 

entregar o mais rapidamente possível, a participação da Região Centro. Sugeriu que no final da 

reunião se emitisse uma nota de imprensa com o que ficar deliberado. De seguida passou a 

palavra ao Secretário Executivo Intermunicipal, Jorge Brito, que começou por informar que no final 

de setembro será apresentado pelo Primeiro-ministro o Plano da Restruturação e Resiliência com 

as linhas mestras, consubstanciado nas propostas apresentadas e com dotações alocadas às 

grandes prioridades estruturais. Denotam-se, no entanto, algumas falhas nomeadamente na falta 

de análise relativamente a algumas propostas apresentadas, falta de conexão com o Plano 

Nacional de Investimentos (PNI) e com o Plano Nacional de Política de Ordenamento do 

Território, ausência de Proposta do Modelo de Governança e da Dimensão Social. 

Assim, e tendo em conta a importância deste documento para o futuro do País, o Conselho 

Intermunicipal da CIM Região de Coimbra após intervenções de todos os Presidentes presentes, 

e duma reflexão e discussão concertadas, decidiu remeter um documento ao Governo que 

explicita a afirmação da Região de Coimbra como região metropolitana, Coimbra como Região de 

Saúde e a necessidade de um Modelo de Governança ágil e desburocratizado como vetores 

essenciais que a Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-

2030 deve contemplar. Realçou-se igualmente que o excesso de centralismo não produz bons 

resultados, tendo sido evidente no atual contexto da pandemia COVID-19 o papel fundamental 

das comunidades intermunicipais e autarquias locais na luta contra a disseminação da pandemia.  

A metropolização de que a Região e o País precisam, deverá ser sustentada na concretização de 

investimentos âncora como o Aeroporto da Região do Centro, um sistema de transportes de 

carácter metropolitano e a modernização das ligações rodoferroviárias e ferroviárias com ligação 

internacional. A necessidade de concluir investimentos rodoviários há muito planeados e, em 

muitos casos, até já iniciados foi também destacada pelos autarcas dos dezanove municípios. 

No mesmo sentido, reiteraram que devem ser asseguradas as opções consequentes da 

especialização territorial, nomeadamente o reconhecimento da importância de Coimbra e da sua 

região no setor da saúde.  

Os autarcas mostraram-se ainda preocupados com a falta de propostas concretas nas áreas da 

demografia ou do envelhecimento ativo e saudável, e remetem contributos nesses domínios e 

elencam um conjunto de propostas concretas que consideram indispensáveis para o 

desenvolvimento estratégico, que alavanque o próprio desenvolvimento de toda a Região de 

Coimbra e Região Centro, exortando que se cumpra o previsto no Plano Nacional de 

Investimentos já aprovado na Assembleia da República. 

Tendo em consideração a inegável importância do documento “Visão Estratégica para o 

Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030” para o futuro do país, o CI 
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deliberou, por unanimidade, após a sua reflexão e discussão concertada, elaborar um 

documento que incorporará todos contributos e propostas considerados pertinentes para a 

Região e para o País e enviar o documento ao Governo. 

____________________________________________________________________________ 

Antes de encerrar os trabalhos, o Vice-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, deu por encerrados os trabalhos eram dezanove horas e vinte 

minutos. 

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

pelo Vice-Presidente do CI, Carlos Monteiro e pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 

em regime de substituição, Paula Silvestre, que secretariou a reunião. 

 

 

O Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal 

 

____________________________________ 

(Carlos Ângelo Ferreira Monteiro,) 

 

A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, em regime de substituição, que secretariou a 

reunião 

 

____________________________________ 

(Paula Silvestre) 

 

 

 

 

 


