CIMLT PARTICIPA NO PORTUGAL TECNOLÓGICO 2010
A maior mostra nacional de tecnologia e inovação
O evento realizou-se entre os dias 22 e 26 de
Setembro na FIL - Parque das Nações, em Lisboa. A
edição de 2010, sob o tema “Portugal Tecnológico,
a liderar o futuro”, foi a maior de sempre e
apresentou ainda mais soluções inovadoras, com
destaque para os projectos de índole tecnológica
que contribuem para o sucesso do País e das
Regiões, para o bem-estar das populações e para o
aumento da capacidade exportadora da economia
portuguesa.
A CIMLT participou neste evento, num painel
subordinado ao tema “Municípios Inovadores - A
Inovação ao Serviço da Cidadania”, tendo
apresentado o Projecto Ribatejo Digital e as
principais novidades dos serviços online nos

Municípios da Lezíria do Tejo.
De lembrar que o Ribatejo Digital assumiu-se,
desde a sua criação, como uma Infra-estrutura
Digital de Inovação Regional - IDIR, colocando as
tecnologias de informação e comunicação ao
serviço do desenvolvimento económico e social da
Lezíria do Tejo, aproximando a Administração
Local dos cidadãos e contribuindo para melhorar a
qualidade de vida dos mesmos.
No Portugal Tecnológico 2010 participaram
peritos nacionais e internacionais, que
apresentaram as melhores soluções em áreas tão
distintas como a Mobilidade Eléctrica, Energias
Renováveis, a Educação, a Saúde, as
Comunicações, os Transportes e a Segurança,
entre outras. Tecnologia, Inovação, Demonstração
e Internacionalização foram as palavras-chave
que caracterizaram o Portugal Tecnológico 2010.
O principal objectivo do evento foi demonstrar
como as empresas de diversas áreas de actividade,
nos serviços públicos e empresariais, aplicam as
mais recentes inovações tecnológicas na sua
actividade diária e exemplificar como as redes de
conhecimento e as regiões inovadoras contribuem
para o desenvolvimento do País e para a qualidade
de vida dos cidadãos.
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MAIS LEZÍRIA JÁ MEXE!
CIMLT promove vida saudável
MODALIDADES
Durante o ano de 2011, o projecto MAIS Lezíria
será composto pelas seguintes modalidades:

Apresentação do Projecto Ribatejo Digital

DESENVOLVIMENTO E REGENERAÇÃO URBANA EM DEBATE EM RIO MAIOR
Com a colaboração da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo
A Comissão de Acompanhamento do
INALENTEJO, que tem por competência o
acompanhamento do Programa Operacional
Regional do Alentejo, reuniu no passado dia 17 de
Dezembro em Rio Maior. O Programa registou um
crescimento bastante significativo em 2010,
relativamente à situação em Dezembro de 2009,
tendo a taxa de execução triplicado neste período.
Assim, a taxa de execução passou de 3% em
Dezembro de 2009, para 10% em Novembro de
2010.
No mesmo dia, a CCDR Alentejo, em parceria com
a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo,
organizou um Seminário sobre “Política de
Cidades - Desenvolvimento e Regeneração

Urbana”. No Seminário, que decorreu no CineTeatro de Rio Maior, tiveram lugar várias
apresentações, com destaque para a de Carlos
Baptista Lobo, que efectuou uma apresentação
sobre o caso singular da Sociedade de
Reabilitação Urbana (SRU) Intermunicipal da
Lezíria do Tejo, única no País. Sobre o mesmo
assunto, destaque ainda para a intervenção de
Nuno Vitorino, responsável pelo Fundo JESSICA
Portugal, iniciativa que irá financiar Projectos
Sustentáveis de Reabilitação Urbana em Portugal,
num valor total de cerca de 130 milhões de Euros.
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Tel: 243 303 240 | Fax: 243 303 249
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A Lezíria do Tejo vai estar mais activa a partir de
2011. Nasceu o projecto MAIS Lezíria, que quer
reunir toda a população em inúmeros convívios
desportivos, onde o principal objectivo é a
promoção da vida saudável. O projecto nasceu da
vontade da Comunidade Intermunicipal da Lezíria
do Tejo e dos seus Municípios associados Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente,
Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior,
Salvaterra de Magos e Santarém - com o intuito de
unir as gentes da Lezíria através do Desporto.
OBJECTIVOS DO MAIS LEZÍRIA
- Promoção do desenvolvimento desportivo da
Lezíria;
- Promoção de uma prática desportiva de
qualidade;
- Formação para a Cidadania;
- Promoção da Saúde na População;
- Promoção da Integração Social;
- Melhoria da Qualidade de Vida.

- Atletismo destinado às crianças, com as vertentes
de Corrida de Resistência, Velocidade, Salto em
Comprimento e Lançamento do Vórtex;
- Petanca;
- Sueca;
- Actividade aquática dos 6 aos 10 anos;
- Actividade aquática para pessoas portadoras de
deficiência;
- Futebol 7 Veteranos;
- Caminhadas abertas a toda a população da
Lezíria;
- Cicloturismo e BTT aberto a toda a população da
Lezíria;
- Aeróbica nas praças dos Municípios da Lezíria.

O MAIS Lezíria pretende, assim, contribuir para o
desenvolvimento do desporto na Lezíria do Tejo,
para o reforço do associativismo e para a
dinamização sócio-cultural, local e regional.
2011 é o ano do MAIS Lezíria!
Porque a Lezíria…
MEXE!
é ACTIVA!
é INCLUSIVA!
é SAUDÁVEL!

Candidatura aprovada

No primeiro triénio da Contratualização

A candidatura “Ribatejo Digital II - 1ª Fase” foi aprovada no passado dia
14 de Dezembro de 2010 pela Autoridade de Gestão do INALENTEJO.
Com um montante de investimento de cerca de 613 mil Euros, a que
corresponde 490 mil Euros de FEDER, a candidatura tem como objectivo
a melhoria e o aumento dos serviços on-line dos Municípios associados
da CIMLT.
Um dos serviços prestados pelo Ribatejo Digital tem a ver com as
Aplicações WEBSIG disponibilizadas nos sites dos Municípios da Lezíria
do Tejo. Através desses serviços, os munícipes podem consultar, por
exemplo, Plantas de Localização, o PDM, mapas estatísticos ou
equipamentos colectivos, actividades comerciais e serviços existentes no
Município.
O Ribatejo Digital II pretende também adquirir aplicações em plataforma
de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) distribuída (web), cujo
principal objectivo será disponibilizar a todos os cidadãos uma
ferramenta de pesquisa, que, de forma fácil e expedita, permita obter
toda a informação relevante associada ao Turismo e aos lotes de terreno
das zonas industriais dos Municípios da CIMLT e também registar
geograficamente as sugestões dos munícipes.
O Ribatejo Digital II quer ainda dotar os Municípios associados de uma aplicação informática, capaz de assegurar
em regime de módulos a gestão escolar municipal, gestão de refeitórios, de actividades de enriquecimento
curricular, componente de apoio à família e férias escolares e elaboração de horários ou informação estatística.
A Carta de Ruído é outro instrumento fundamental para os Municípios da Lezíria do Tejo e mais uma aposta do
Ribatejo Digital II. Os mapas de ruído são ferramentas de decisão indispensáveis para os Planos Directores e para
planeamento urbano e de veículo de informação para o cidadão, bem como de instrumento de desenvolvimento
ambiental e de informação para os planos de desenvolvimento municipal.
A candidatura relativa ao Ribatejo Digital II tem como objectivo reforçar a informatização e modernização da
Administração Pública, promovendo a disponibilização de serviços nos meios digitais, tendo em vista a redução de
custos e uma relação cada vez mais próxima com os cidadãos.

No Programa Territorial de Desenvolvimento da
Lezíria do Tejo, documento que permitiu assinar
com o INALENTEJO o Contrato-Programa para a
gestão das verbas FEDER, a CIMLT comprometeuse que entre o ano de 2008 e 31 de Dezembro de
2010 aprovaria 64% dos 72 milhões de FEDER,
previstos até 2013.
Contudo, em 31 de Dezembro de 2010,
conseguiu exceder as expectativas e aprovar 75%,
isto é, aprovou candidaturas nos Eixos 1, 2, 3, 4 e 5
do PORA (Programa Operacional Regional do
Alentejo), num montante FEDER de 54,1 milhões
de Euros, a que corresponde um investimento de
66,9 milhões de Euros.

CARTA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS DA LEZÍRIA DO TEJO
Projecto já está concluído
Os equipamentos colectivos são parte fundamental do processo de desenvolvimento de qualquer território, com
implicações directas na estruturação da sociedade e na valorização dos recursos humanos, no crescimento e
fortalecimento da economia, na gestão e preservação do ambiente, na protecção e valorização do património
natural e cultural, assim como na gestão, organização e afectação dos espaços aos usos.
Assim, sendo o reordenamento da rede de equipamentos sociais um factor fundamental na estratégia de
desenvolvimento de um Município, a realização da Carta dos Equipamentos Sociais para os Municípios da Lezíria
do Tejo surgiu como uma oportunidade única para adequar a rede de infra-estruturas à procura previsível dos
próximos anos. A CIMLT e os Municípios associados agarraram mais este Projecto, estando já concluído, dando
continuidade às políticas de coesão social que têm sido desde sempre um marco na Lezíria do Tejo.
Para além de disponibilizar orientações claras e objectivas para a programação de equipamentos públicos, a
Carta de Equipamentos Sociais da Lezíria do Tejo fornece informação actualizada sobre a capacidade e
qualidade das respostas sociais existentes nos diversos Concelhos. A Carta dá indicações sobre as necessidades e
carências, presentes e futuras, de âmbito quantitativo e qualitativo, relativamente às respostas sociais, de forma a
permitir elevar, simultaneamente, o grau de cobertura, mas também os padrões de qualidade dos serviços
prestados pela Rede Social da Lezíria do Tejo.

€3.175.455,18
Eixo 5

€1.853.321,96
Eixo 4

Eixo 3

€1.611.304,11
Eixo 2

Eixo 1

€3.726.934,85

€43.778.175,45

LEZíRIA CONSEGUE TAXA DE APROVAÇÃO DE 75%

Planta de Localização | Cartaxo

RIBATEJO DIGITAL II - 1ª FASE

Valor aprovado por Eixo em 31/12/2010

Destaque para o Eixo 3, dada a aposta da Lezíria
na Educação. Só em Centros Escolares já foram
aprovados 25 projectos, o que corresponde um
montante de investimento elegível de quase 42
milhões de Euros e de cerca de 32 milhões de Euros
de FEDER. Também no Eixo 3 há ainda a realçar a
beneficiação da Casa Museu dos Patudos, em
Alpiarça.
No Eixo 1 salientam-se os investimentos nas zonas
industriais, quer no Cartaxo, quer em Coruche,
tendo sido aprovadas duas candidaturas para a
criação de infra-estruturas de apoio (rede
viária, água, infra-estruturas eléctricas,
telecomunicações, etc), que vão ajudar à
instalação de novas empresas nos dois locais. No
que toca ao Eixo 2 destacam-se as construções das
circulares urbanas de Almeirim e Samora Correia e
da ciclovia de Santarém.
Relativamente ao Eixo 4, de realçar a candidatura

relativa ao Açude do Rio Sorraia, que visa a
construção de um novo açude sobre o Rio para
optimizar a gestão dos seus recursos hídricos, que
são fundamentais para a região e estão no centro
de uma política de desenvolvimento urbano e
económico-social do Concelho de Coruche. No
que diz respeito ao Eixo 5, destaque para o
trabalho que tem sido desenvolvido em nome da
modernização administrativa, tendo como
exemplo o Projecto Ribatejo Digital, que desde a
sua criação tem aproximado cada vez mais
Municípios e munícipes, disponibilizando uma
série de serviços online através dos sites das
Autarquias.
A Lezíria do Tejo continua assim a promover e a
melhorar a visibilidade e notoriedade da Região,
reforçando a sua competitividade dentro do
quadro regional, nacional e internacional.

Centro Escolar | Almeirim

Centro Escolar | Alcanede

Creche | Rio Maior

Beneficiação Patudos |Alpiarça

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL
Deliberações
Na Sessão Ordinária da Assembleia
Intermunicipal da CIMLT, realizada no passado dia
19 de Novembro de 2010, foram tomadas as
seguintes deliberações:
- Apreciação e Votação de Proposta de
Orçamento, Grandes Opções do Plano e Mapa
de Pessoal para o ano de 2011 - Aprovada por
Unanimidade;
- Apreciação e Votação de Proposta de Nomeação
de Sociedade Revisora Oficial de Contas como
Auditor Externo da CIMLT das Contas dos Anos de
2011, 2012 e 2013 - Aprovada por
Unanimidade;
- Apreciação e Votação de Proposta de
Autorização de Alienação da Participação da
CIMLT no Capital Social da Municípia - Aprovada
por Unanimidade.

