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A tradição ainda é o que era...
Mas a Lezíria está mais moderna!
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O edifício onde reside tem elevador? Então isto interessa-lhe.
Desde o início de 2004 que a CIMLT gere as
inspecções aos elevadores dos onze Municípios da
Lezíria do Tejo, sendo efectuadas por uma Entidade
Inspectora (EI) acreditada pela DGGE. Em 2010,
até ao passado mês de Agosto foram realizadas
165 inspecções e 14 reinspecções de elevadores.
Foram prestados esclarecimentos aos interessados
sobre o enquadramento das manutenções,
pedidos de inspecções, pedidos de dispensa, etc.
O contrato de manutenção dos elevadores é
obrigatório e deve ser efectuado por uma empresa
de manutenção (EMA) inscrita na DGGE - Direcção
Geral de Geologia e Energia.
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€3,130,708.00
Eixo 5

€8,416,286.00
Eixo 4

Eixo 3

€6,141,400.00
Eixo 2

€9,545,980.00

A CIMLT elaborou no início do ano de 2008 um
Programa Territorial de Desenvolvimento da
Lezíria do Tejo, que serviu de base à
contratualização e que apresentava não só o
quadro estratégico para a Região, como a
identificação de alguns projectos que cada um
dos Municípios associados pretendia realizar.
Esse Programa foi discutido com a CCDR Alentejo
e mereceu também o parecer favorável da CCDRLVT, permitindo a contratualização entre a CIMLT e
o Estado Português.
A CIMLT assinou no decorrer do ano de 2008 os
contratos de delegação de competências com
subvenção global com as Autoridades de Gestão
dos Programas Operacionais Regionais do Centro
e do Alentejo, no valor de 72.000.000,00 Euros,
para financiamento de projectos municipais e
intermunicipais, repartidos da seguinte forma:

€44,765,627.00

Lezíria do Tejo contratualiza 72 milhões

INSPECÇÃO DE ELEVADORES
Sabia que é obrigatório ter um contrato de
manutenção mensal com uma empresa de
manutenção de ascensores? Sabia que além da
manutenção, as inspecções aos elevadores do seu
edifício também são obrigatórias?
Sabia que há cerca de duas dezenas de empresas
que prestam serviço de manutenção na área
geográfica dos Municípios da Lezíria?
Estas são só algumas das informações que pode
obter na CIMLT. É também nas nossas instalações
que poderá tratar de todos os assuntos que tenham
a ver com os elevadores existentes nos edifícios da
Lezíria do Tejo.

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO

associados a continuidade da modernização dos
modelos de gestão organizacional, sendo um
instrumento de uma importância vital para a
estratégia de competitividade da Lezíria do Tejo.

Eixo 1

O Projecto Ribatejo Digital II já está na sua primeira
fase e tem como objectivo a melhoria e o aumento
dos serviços online dos Municípios associados da
CIMLT.
Os Municípios da Lezíria do Tejo já dispõem, nos
seus sites, de Serviços on-line desde 2005 e tornase agora necessário reforçar os servidores que os
sustentam, para dar resposta à crescente utilização
que tem sido efectuada desde então, bem como
aumentar os serviços disponibilizados, efectivando
assim a proximidade dos cidadãos ao Município,
permitindo-lhes submeter processos via online,
bem como acompanhar a evolução dos mesmos.
A candidatura tem várias componentes. Entre elas
estão a aquisição de hardware para suporte ao
portal Ribatejo Digital, aos sites da CIMLT e dos
Municípios associados e aos serviços online
existentes; aquisição de servidores para os
Municípios, para suporte às aplicações WEBSIG e
BACKOFFICE - INTRANET; criação de três Portais
Temáticos, destinados ao Turismo, Zonas
Industriais e Sugestões; desenvolvimento de uma
aplicação de Gestão Escolar; criação da Carta de
Ruído da Lezíria do Tejo; e aquisição de
equipamentos para o Laboratório de Ruído da
CIMLT.
Este projecto permitirá à CIMLT e aos Municípios

CIMLT

EIXO 1 | COMPETITIVIDADE, INOVAÇÃO E
CONHECIMENTO
Objectivos
- Dotar a Lezíria do Tejo de um conjunto de infraestruturas indispensáveis à reestruturação e
modernização do tecido produtivo regional, e ao
acolhimento mais competitivo das actividades
económicas e serviços avançados;
- Colocar a Lezíria no panorama nacional como
das NUT III mais avançadas na modernização
tecnológica do 1º ciclo do ensino básico;
- Converter para Fontes de Energia Renováveis a
fonte energética dos principais equipamentos
públicos com elevados consumos energéticos.

Quadros Interactivos | Golegã e Coruche

Boletim Informativo da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Centros Escolares | Samora Correia, Alcoentre e Alpiarça

Beneficiação Rede Viária | Salvaterra de Magos e Chamusca

Objectivos
- Promover a redução de tráfego de
atravessamento através da construção de infraestruturas rodoviárias alternativas, variantes e
circulares urbanas;
- Promover a segurança e reduzir a sinistralidade
rodoviária, designadamente no que respeita a
peões e bicicletas;
- Promoção de mobilidade sustentável através da
construção de ciclovias em meio urbano.

Equipamento Desportivo | Chainça - Rio Maior

EIXO 2 | DESENVOLVIMENTO URBANO

EIXO 4 | QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E
VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO RURAL
Ciclovia | Santarém
Variante Urbana | Almeirim

EIXO 3 | CONECTIVIDADE E ARTICULAÇÃO
TERRITORIAL
Objectivos
- Construção / beneficiação de troços da rede
viária municipal e de eixos supra-municipais que
contribuam para organizar uma rede local de
itinerários estruturantes, assim como a instalação
de sinalização;
- Promoção de mobilidade sustentável de modos
alternativos de transporte (ciclovias);
- Promover a segurança e reduzir a sinistralidade;
- Promover uma rede de equipamentos (Centros
Escolares) de âmbito local e concelhio, que
permitam uma melhor aprendizagem qualificada e
qualificante;
- Valorizar o Património Cultural existente,
prevenindo os riscos inerentes à eventual perda
irremediável de valores patrimoniais;
- Continuar a acção que visa o objectivo de dotar
as sedes de Concelho com os principais
equipamentos culturais (bibliotecas e cineteatros);
- Promover a equidade de acesso da população da
Lezíria aos principais equipamentos, fomentando a
coesão local.

Objectivos
- Alcançar as metas fixadas no PEAASAR II,
fundamentalmente em termos de redes de
drenagem de águas residuais, promovendo e
mantendo níveis adequados em termos de
indicadores ambientais e de saúde pública;
- Promover acções de valorização de zonas fluviais
e albufeiras, recuperação do património
associado, incluindo sinalização e infraestruturas
de apoio;
- Modernizar os organismos, infra-estruturas,
equipamentos e melhorar a qualificação
profissional dos agentes de protecção civil;
- Fomentar o turismo de natureza e a educação
ambiental, dando a conhecer ao público e aos
agentes de turismo as áreas classificadas,
identificando as suas potencialidades e
especificidades.

MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO
CIMLT cria Sociedade de Reabilitação Urbana
As nossas cidades e vilas vão assistindo à
degradação progressiva das suas estruturas
urbanas, dos seus edifícios, dos seus espaços
urbanos. A alteração dos paradigmas de
actuação económica ao nível concelhio
desfavoreceu indubitavelmente a população do
centro urbano tradicional e desviou os fluxos de
investimento e desenvolvimento urbano para
áreas originariamente suburbanas, que se
encontravam disponíveis a um menor preço e que
não padeciam de constrangimentos construtivos
significativos. Por isso, a reabilitação e
regeneração urbanas apresentam-se actualmente
como elementos-chave da competitividade das
cidades e vilas. Torna-se cada vez mais urgente
recuperar os nossos centros históricos. A pensar
nessa necessidade foi criada a LT, Sociedade de
Reabilitação Urbana, EM (SRU) uma empresa
municipal da qual farão parte os onze Municípios
associados da CIMLT. A SRU foi constituída em
finais do ano de 2009, inicialmente com os
Municípios de Coruche e Santarém, na medida
em que apenas estes possuíam um Centro
Histórico e uma Área de Reabilitação Urbana
(ARU, antiga ACRRU) aprovados.
A CIMLT já delimitou, entretanto, as áreas de
reabilitação urbana dos restantes Municípios,
estando estes em condições de levar toda a
documentação relativa à SRU aos respectivos
órgãos municipais, para que possam integrar a

Vejamos alguns exemplos de edifícios a reabilitar
no Município de Coruche:

empresa, o que a CIMLT espera que
aconteça no final de 2010. A criação
da LT, Sociedade de Reabilitação
Urbana, EM, participada pelos onze
Municípios da Lezíria do Tejo, tem
como principal inovação a
realização de economias de escala
ao nível dos custos operacionais e
ainda de criação de uma massa
crítica para o fomento da
atractividade das operações de
reabilitação. A CIMLT irá agora
identificar os nomes e moradas dos
proprietários dos edifícios dentro das
ARUS de cada Município, com vista à
elaboração dos respectivos
Programas Estratégicos.

EIXO 5 | GOVERNAÇÃO E CAPACITAÇÃO
INSTITUCIONAL
Objectivos
- Promover e melhorar a visibilidade e notoriedade
da Lezíria, reforçando a sua competitividade
dentro do quadro regional, nacional e
internacional;
- Criar condições para uma administração pública
local mais eficiente e eficaz, quer através da
melhoria da qualificação do atendimento, quer na
reengenharia e desmaterialização de processos
relevantes para os cidadãos.

Extracto de delimitação da Ribeira de Santarém

