FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA 2011
CIMLT volta a ter participação de destaque
A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo
voltou a ter uma participação de destaque na 48ª
Feira Nacional de Agricultura / 58ª Feira do
Ribatejo (FNA/FR), que decorreu de 4 a 12 de
Junho, no Centro Nacional de Exposições, em
Santarém.
Este ano, a CIMLT dinamizou um stand
intermunicipal na Nave A “Prazer de Provar”, com
a presença dos onze Municípios associados e das
suas atratividades turísticas e gastronómicas,
apresentando zonas para promoção e degustação
de produtos regionais por parte dos visitantes, bem
como áreas de divulgação turística e cultural.
A edição 2011 da FNA/FR recebeu cerca de
157.000 visitantes, que tiveram presença ativa na
Nave “Prazer de Provar”, um dos espaços mais
concorridos do certame. Recorde-se que este
espaço ofereceu ao público um vasto leque de
produtos nacionais de qualidade, como é exemplo
o azeite, o vinho, o mel, o queijo, os enchidos,
entre outros. Neste âmbito, foram realizadas várias
iniciativas e concursos, como é o caso do
Concurso Nacional de Vinhos, Concurso Nacional
de Azeite Virgem Extra e de Packaging, Concurso

Nacional de Mel e, pela primeira vez, o Concurso
Nacional de Queijos Tradicionais com Nomes
Qualificados e o Concurso Nacional de Enchidos,
Ensacados e Presuntos Tradicionais Portugueses
com Nomes Qualificados, iniciativas com grande
sucesso.
Ao mesmo que decorriam estas iniciativas, no
stand da CIMLT os visitantes podiam ver a
animação promovida pelos Municípios da Lezíria e
degustar os produtos regionais. Desfiles e provas
de campinos, atividades equestres, demonstrações
de escolas de toureio, treino de forcados, provas
de velocidade, perícia e condução, bem como
espetáculos de ranchos, folclore e bandas
filarmónicas foram outras atividades que
animaram e preencheram os nove dias de evento,
dedicados este ano ao tema “A Floresta”.
A Feira Nacional da Agricultura / Feira do Ribatejo
é uma das mais importantes no panorama agrícola
português. Daí a aposta da CIMLT e dos seus
Municípios associados numa forte presença no
certame, dando a conhecer todas as
potencialidades da Região.
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CENTRAL DE COMPRAS ELETRÓNICAS
CIMLT cria CCE para os onze Municípios da Lezíria do Tejo

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo
pôs em prática mais um projecto inovador, com o
objetivo de reduzir custos para os onze Municípios
associados. A Central de Compras Eletrónicas da
CIMLT vai negociar bens e serviços para todos os
Municípios, assegurando a obtenção de
poupanças e os adequados níveis de qualidade.
Com este serviço deverão obter-se poupanças nas
Autarquias que poderão ir dos 5% aos 35%.
A missão da Central de Compras Eletrónicas da
CIMLT é, por um lado, promover maior eficácia,
eficiência, transparência e reduzir os custos de
aquisição para as Autarquias e, por outro, alinhar a
política destas com a política global das compras
públicas, actuando em plena articulação com o
órgão responsável pela centralização das compras
a nível nacional, a ANCP (Agência Nacional de
Compras Públicas).
Os primeiros procedimentos a adoptar na Central
de Compras Eletrónicas da CIMLT serão:
- Energia;
- Combustíveis, gás e lubrificantes;
- Consumíveis de limpeza e higiene;
- Outsourcing de impressão;
- Comunicações de dados e voz móveis e fixas.
A Central de Compras Eletrónicas da CIMLT será
uma solução escalável, flexível e integrada, que

permitirá a implementação e gestão de soluções de
compras, leilões eletrónicos, relação com
fornecedores, entre outras, aliada à estratégia de
compras, redesenho da função compras e
reengenharia de processos de compras, sempre
com o objectivo de alargar os seus procedimentos
p a r a
o u t r a s
á r e a s .
Será um Portal de Compras personalizado, onde
todos os utilizadores habilitados terão acesso aos
contratos negociados centralmente, o que permite
a uniformização e automatização do processo de
compra e relação com fornecedores, bem como a
redução da carga administrativa através do
lançamento contabilístico automático. Esta solução
possibilita, online, o controlo integral do processo
aquisitivo, desde a requisição, passando pela
aprovação, receção de mercadorias e registo de
faturas de fornecedores. Além do processo de
compra, a solução tem disponível um modelo de
gestão de stocks, garantindo o controlo, quer físico,
quer financeiro.
Mais uma vez, a CIMLT demonstra que uma das
suas principais missões é executar projetos e ações
que contribuam para o desenvolvimento integrado
e sustentável da Lezíria do Tejo, tornando esta
Região cada vez mais competitiva e solidária no
contexto nacional.

RIBATEJO DIGITAL EM DESTAQUE NO JORNAL EXPRESSO

MAIS LEZÍRIA 2011

Artigo apresenta segunda fase do Projeto

Desporto para todos põe Lezíria a mexer

in Jornal Expresso, de 18/06/2011

ASSEMBLEIA CIMLT PEDE MAIS CELERIDADE NAS OBRAS DA EN118 EM BENAVENTE
Em moção aprovada por unanimidade
A Assembleia Intermunicipal da CIMLT aprovou
por unanimidade uma moção que solicita à
Estradas de Portugal que tome medidas para o
“incremento do ritmo das obras” na estrada
nacional 118 em Benavente.
Segundo se pode ler na moção, apresentada pela
CDU e aprovada por unanimidade pelas restantes
forças políticas, as obras de alargamento do
Pontão da Várzea e do Pontão da Vala Nova, na
zona de Benavente, “têm causado imensos
constrangimentos e prejuízos a milhares de
utentes” desta estrada.
No documento, os representantes da CDU referem
que uma viagem de 13 quilómetros entre
Salvaterra de Magos e Benavente chega a durar
mais de uma hora, quando habitualmente era feita
em 15 minutos.
Outro dos problemas apontados neste documento

tem a ver com a campanha do tomate, que se
aproxima e cujos veículos de transporte
(nomeadamente tratores) se deslocam
habitualmente por esta estrada para as fábricas de
tomate de Azambuja e de Benavente. A moção
alega ainda que existe um número reduzido de
trabalhadores envolvidos nestas obras e que as
intervenções têm decorrido num horário restrito,
sem a realização de trabalho noturno. Com base
nesta argumentação, a moção solicita à Estradas
de Portugal – responsável pela empreitada – que
encontre soluções para que as obras tenham maior
celeridade e para que sejam minimizados os
constrangimentos na circulação da via. É ainda
pedido no documento que haja um reforço da
sinalização, de modo a prevenir eventuais
acidentes.

Está concluída a primeira edição do MAIS Lezíria,
com um balanço bastante positivo. O MAIS Lezíria,
recorde-se, arrancou no passado mês de Fevereiro
e terminou no início de Junho. Um Encontro de
Natação para Pessoas com Deficiência, duas
Caminhadas, um Torneio de Petanca, Fitness,
Ginástica Infantil, Jogos Tradicionais, um Torneio
de Sueca, BTT, torneios concelhios e regional de
Futebol 7 Veteranos, provas concelhias e regional
de Atletismo “6 aos 10 Anos”, um Festival de
Escolas de Natação para crianças e adolescentes
e ainda um Passeio de Cicloturismo: foram estas as
atividades programadas para o MAIS Lezíria
2011. As inúmeras ações ocorridas nos onze
Municípios da Lezíria do Tejo envolveram a
participação de cerca de 5 mil pessoas de todas as
idades, incluindo pessoas com deficiência. Estes
números demonstram bem o empenho da CIMLT e
dos seus Municípios associados em promover a
vida saudável em toda a população da Lezíria. De
lembrar que o MAIS Lezíria nasceu da vontade da
CIMLT e dos seus Municípios associados Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente,
Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior,
Salvaterra de Magos e Santarém - em reunir toda a
população da Lezíria num grande convívio
desportivo, onde o principal objetivo é a
promoção da vida saudável. O ano de 2011 foi o
ano de arranque do Projeto MAIS Lezíria, que
promete prosseguir com novidades no ano de
2012.

Fitness|Azambuja
Torneio de Sueca|Santarém
Equipa Vencedora|Benavente

Torneio de Petanca | Alpiarça
Equipa Vencedora | Alpiarça

BTT|Benavente

Caminhada Inclusiva|Cartaxo

Torneio Futebol 7 Veteranos|Rio Maior
Equipa Vencedora|Cartaxo

Caminhada | Chamusca

Cicloturismo|Golegã
Festival Escolas Natação|Salvaterra
Atletismo “6 aos 10 Anos”|Almeirim

Natação Adaptada|Coruche

