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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMRL  
Presencial 

Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Pombal 
 

Aos dezoito dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e um, reuniu o Conselho Intermunicipal 
da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara 
Municipal de Pombal, que é constituído pelos Presidentes das Câmaras Municipais que a integram, 
designadamente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Gonçalo Lopes---------------------------------------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente: Paulo Batista dos Santos --------------------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente: Célia Margarida Marques --------------------------------------------------------------------- 

E Vogais: António José, Jorge Vala, Alda Carvalho, Jorge Abreu, Cidália Ferreira, Valdemar Alves e 
Diogo Mateus. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião teve início às 17h30m e teve por objetivo cumprir a Lei 75/2013, de 12 de setembro, e 
nela foram abordados os assuntos da Ordem de Trabalhos a seguir identificados: ------------------- 

GERAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 1 -Aprovação da ata da reunião anterior – ata 9 – doc -----------------------------------
A QUAL FOI APROVADA POR UNANIMIDADE. ----------------------------------------------------------------- 

PDCT – PLANO DE DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL---------------------------- 

PONTO 2 - PDCT – Necessidade de Reforço Técnico da CIMRL ------------------------------ 

Atendendo ao avolumar do trabalho no âmbito da EAT da CIMRL e ainda à progressiva diminuição de 
recursos afetos, alerta-se para a necessidade imperiosa de ser providenciado o reforço de técnicos 
analistas, para poder ser dado seguimento ao enorme volume de tarefas em carteira, em tempo útil, 
com a celeridade que se impõe. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Refira-se que, no que toca às “Candidaturas submetidas nos avisos PDCT, encerradas a 30 de abril”, 
para além das 15 candidaturas rececionadas, foram submetidos 6 Pedidos de Pagamento. ------------ 
Aguardamos ainda informação relativa às reprogramações apresentadas, decorrentes da situação em 
apreço, cuja dimensão desconhecemos. ------------------------------------------------------------------------- 
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Todos estes projetos têm que ser analisados pelos 3 técnicos analistas (sendo que 1 dos técnicos-
analistas está em processo de reforma, que se estima que ocorra até final de junho de 2021), após 
verificação da documentação, efetuar os esclarecimentos necessários junto dos beneficiários e 
validados pela coordenadora. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Ora, estas tarefas vêm acrescer às tarefas em carteira, no âmbito do PDCT, e ainda às relativas aos 
projetos para análise, do recentemente encerrado aviso PAPN (em que a CIMRL rececionou 216 
candidaturas). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abaixo o ponto de situação dos processos atualmente em carteira na CIM, a 14-05-2021 
(107 processos): -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Candidaturas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
. Foram encaminhadas para a CIM, a 12.05.2021, as 15 candidaturas (3 do Património, 6 da Saúde e 
6 da Educação) para análise de admissibilidade (avisos encerrados a 30/04/2021). -------------------- 
. Candidaturas atrasadas sem decisão (submetidas em avisos de anos anteriores, não foram propostas 

para deliberação): no caso da CIMRL, há 6 candidaturas nestas condições: Parque Ecológico 

Gramatinha Ariques e Centro Escolar do Louriçal (Reabilitação/Ampliação) - vamos proceder à não 
admissibilidade da candidatura, com base no Parecer de Supervisão; Conservação e Restauro da 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Pedrógão Grande - está analisada e aguarda que o município 
carregue o contrato no módulo de contratação pública, para que possamos validar o procedimento 
(apesar de várias insistências da Primeira Secretária e do Eng.º Azevedo); Rede de Trilhos e Espaços 
de Visitação, do Concelho de Porto de Mós - aguarda esclarecimentos do município; Requalificação 
da Extensão de Saúde de Pedreiras - aguarda esclarecimentos do município; Centro Escolar da Várzea 
(requalificação e ampliação da atual escola básica e jardim de infância da Várzea) - aguarda 
esclarecimentos do município. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente às 3 candidaturas que aguardam esclarecimentos por parte dos municípios, de acordo 
com as orientações da Autoridade de Gestão, em email remetido à CIMRL, em 13-05-2021: ---------- 
a) "Nos casos que se venha a apurar, na análise, a não admissibilidade das candidaturas, os OI CIM 

deverão remeter as respetivas propostas à AG, até final do mês de maio"; ------------------------- 
b) "Nos casos em que existam condições para propor as candidaturas para aprovação (sem 

condicionantes face aos critérios de admissibilidade), o prazo para remeter as propostas para 
deliberação da AG, será o final de junho".  --------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, foi reenviado o email de pedido de esclarecimentos, com um prazo de resposta de 5 
dias úteis, findo o qual serão analisados com os elementos de que dispomos. ---------------------------- 
. PAPN: das 216 candidaturas submetidas, já foram encaminhadas para a CIMRL 75 candidaturas, 
das quais 10 foram analisadas e despachadas para a CCDRC. Temos em carteira 65 candidaturas para 
analisar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. Eficiência Energética: 9 candidaturas em carteira, que aguardam esclarecimentos dos municípios 
- análise efetuada por técnico analista externo. ---------------------------------------------------------------- 
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. Escolas (PI 10.5): 3 reprogramações em carteira para análise/conclusão análise (aguardam 
esclarecimentos dos municípios). --------------------------------------------------------------------------------- 
. Reprogramações submetidas até 30-04-2021: ainda não nos foram encaminhadas, pelo que não 
conseguimos quantificar o n.º de processos. -------------------------------------------------------------------- 
. Num futuro próximo, será dado início ao encerramento dos projetos, cerca de 160, incluindo SI2E e 
projectos municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pedidos de Pagamento: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
. Municipais (majoração taxa a 100%) - 13 PPs submetidos, de 9 projetos - foram analisados e 
enviados para a CCDRC os 13 PPs. ------------------------------------------------------------------------------- 
. SI2E - 9 PPs em carteira para analisar/concluir análise. ----------------------------------------------------- 
Atendendo a que não é possivel dar despacho a todos os processos ao mesmo tempo, definiram-se 
prioridades: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acordo com os prazos dados pela AG para as candidaturas atrasadas sem decisão, avançar-se-á 
para a análise dos 6 processos nestas condições. -------------------------------------------------------------- 
Os pedidos de pagamento SI2E também estão a ser vistos e, nalguns casos, a análise está 
praticamente concluída. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em relação às candidaturas PAPN e às 15 candidaturas municipais, ir-se-á dar prioridade às 
candidaturas Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
De relevar que diariamente são rececionadas novas tarefas, no âmbito da gestão do PDCT, quer 
pedidos de pagamento, quer reprogramações SI2E e de projetos municipais, pelo que o trabalho em 
carteira não é estanque. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE, TENDO EM CONTA A 
NECESSIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES E REFORÇAR A CIMRL NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, SE SOLICITE COTAÇÃO À ADAE E À ENERDURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 
ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ----------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIDADE DE TRANSPORTES ----------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 3 – Exploração do serviço público de transporte de passageiros - caducidade das 
autorizações provisórias a 02/12/2021 – doc ----------------------------------------------------------- 

Presente informação de serviço nº 59/2021, através da qual é proposto que seja efetuada 
comunicação ao Governo Português, para que solicite à Comissão Europeia a prorrogação, por mais 
dois anos, da obrigação da submissão à concorrência, pelas autoridades de transportes, da exploração 
do Serviço Público de Transporte de Passageiros, conforme determinam os regulamentos europeus, 
atendendo a que o quadro de instabilidade provocada pela pandemia COVID19 não permite que a 
exploração do serviço seja, neste momento, economicamente viável. -------------------------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE, ATENDENDENDO À 
CONJUNTURA ATUAL E ATENDENDO O FACTO DA PANDEMIA TER ALTERADO AS PERMISSAS 
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ECONÓMICAS QUE ALICERÇAM O ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO FINANCEIRA JÁ 
ELABORADO E QUE SE PRETENDE COLOCAR À CONCORRÊNCIA NO ÂMBITO DO CONCURSO 
PÚBLICO, SE AGUARDE, PELO MENOS MAIS UM ANO, PELO QUE SE DEVE SOLICITAR O ADIAMENTO 
DO PRAZO PARA O LANÇAMENTO DO CONCURSO. ------------------------------------------------------------ 

PONTO 4 – Fundo de Transportes - Aviso de abertura de candidaturas n.º 4/2021 - 
CAPACITAÇÃO DAS AUTORIDADES DE TRANSPORTES – doc--------------------------------- 

Presente informação de serviço nº 62/2021, através da qual é proposto que seja candidatada ao aviso 
em questão a despesa relacionada com os contratos celebrados com a Sérvulo & Associados – 
Sociedade de Advogados, R.L, com Diogo, Neto, Marques & Associados – Sociedade de Advogados, 
R.L, assim como a despesa dos contratos de manutenção do Datacenter da CIMRL, perfazendo uma 
candidatura no valor de 94.797,30€ (noventa e quatro mil setencentos e noventa e sete euros e trinta 
cêntimos), a que corresponde uma comparticipação solicitada ao fundo de transportes de 71.097,98€ 
(setenta e um mil e noventa e sete euros e noventa e oito cêntimos).------------------------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE OS SERVIÇOS DA 
CIMRL ELABOREM UMA CANDIDATIURA AO FUNDO DE TRANSPORTES, DE ACORDO COM O AVISO 
DE ABERTURA DE CANDIDATURAS N.º 4/2021 - CAPACITAÇÃO DAS AUTORIDADES DE 
TRANSPORTES, E QUE SE CANDIDATE A DESPESA CONFORME PROPOSTO PELOS SERVIÇOS E 
APRESENTADA NO QUADRO CONSTANTE DA INFORMAÇÃO DE SERVIÇO Nº 62/2021. ---------------- 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA-------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 5 – Adjudicação de serviços para desenvolvimento da Bienal Ibérica de Património 
Cultural Leiria 2021 – Proposta de Projeto de Decisao - Info nº 58/2021 – doc ----------- 

Com a presente informação de serviço nº 58/2021, propõe-se o Projeto de Decisão para a 

adjudicação de serviços para o desenvolvimento da Bienal Ibérica de Património Cultural 
Leiria 2021, no seguimento do procedimento por Ajuste Direto nº AD 9/2021, no âmbito da 

candidatura aprovada pelo CENTRO2020. ------------------------------------------------------------ 
Propõe-se a adjudicação da proposta da Spira, pelo valor de 230.135,00€ (duzentos e trinta 

mil cento e trinta e cinco euros), acrescido da taxa de IVA, assim como a aprovação da minuta 
de contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE PROCEDA À 
ADJUDICAÇÃO DA PROPOSTA DE SERVIÇOS DA SPIRA, PARA DESENVOLVIMENTO DA BIENAL 
IBÉRICA DE PATRIMÓNIO CULTURAL LEIRIA 2021, NOS TERMOS PROPOSTOS CONSTANTES DA 
INFORMAÇÃO DE SERVIÇO N.º 58/2021. EM CONFORMIDADE, TAMBÉM APROVOU A MINUTA DO 
CONTRATO A CELEBRAR. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PONTO 6 – Abertura de procedimento para aquisição de serviços para o apoio técnico nos 
procedimentos de contratação pública e no portal de gestão da central de compras da 
CIMRL - Info nº 28/2021 - doc 

Com a presente informação de serviço nº 28/2021, propõe-se a abertura de um 

procedimento, por consulta prévia, pela alínea c) do nº 1 do art.º 20º do CCP, para a 
aquisição de serviços que inclui: o suporte técnico aos procedimentos da Central de Compras; 

apoio tecnológico nos módulos do portal web de gestão da Central de Compras; e o apoio a 
todos e quaisquer procediementos de contratação pública da CIMRL, em todas as suas 

possíveis e eventuais fases, assim como para as vissitudes que possam surgir. ---------------- 

Propõe-se o preço base do presente procedimento, para o período de execução de 12 meses, 
de 30.000,00€ (trinta mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Preço base suportado 

por aquisições de serviços anteriores e consulta a aquisições semelhantes no portal 
base.gov.pt. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Junto se apresentam as peças do procedimento para aprovação do Conselho Intermunicipal, 
bem como a definição do júri do procedimento. ---------------------------------------------------- 
Ponto retirado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 7 – Relatório Final - Acordo Quadro para o fornecimento de eletricidade - Info nº 
61/2021 – doc ------------------------------------------------------------------------------------- 

Com a presente informação de serviço nº 61/2021, através da qual se propõe o Relatório Final, 
referente ao Concurso Público para celebração de um acordo quadro com o objeto da seleção de 
cocontratantes para o fornecimento de eletricidade. ---------------------------------------------------------- 
Avaliadas as propostas, é intenção do júri propor a adjudicação das propostas para seleção dos 
fornecedores, conforme descrito no Relatório Final. Apresenta ainda a minuta de contrato para 
aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A PROPOSTA DE 
RELATÓRIO FINAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------
MAIS DELIBEROU APROVAR A PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO A CELEBRAR. ------------------ 

Ponto 8 – Informação de serviço nº 56/2021 – CPrev 06/2021: Projeto de 
Decisão/Adjudicação para Aquisição de serviços para Renovação de Suporte de Hardware 
e Sistemas de Segurança do Datacenter CIMRL  e minuta contrato – doc  
Presente Informação de serviço nº 56/2021: Projeto de Decisão para Aquisição de serviços para 
Renovação de Suporte de Hardware e Sistemas de Segurança do Datacenter CIMRL, conforme 
deliberação de autorização do C.I., em 20/04/2021, para abertura do procedimento. O contrato tem 
o valor de 58.149,30€ (cinquenta e oito mil, cento e quarenta e nove euros e trinta cêntimos), 
acrescido de iva à taxa legal em vigor, divido por 2 lotes. ---------------------------------------------------- 
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Presente ainda minuta de contrato para validação do C.I., a fim de dar seguimento aos procedimentos 
de contratação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR O RELATÓRIO 
FINAL - PROJETO DE DECISÃO/ADJUDICAÇÃO, NOS TERMOS PROPOSTOS: -----------------------------
LOTE 1 – RENOVAÇÃO DE SUPORTE DE HARDWARE DELL, À EMPRESA ESPECTRO - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A, PELO VALOR DE 15.989,10 EUROS. ------------------------------------------------------
LOTE 2 – RENOVAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA , À EMPRESA ESPECTRO - SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, S.A, PELO VALOR 42.160,20 EUROS.---------------------------------------------------------
MAIS DELIBEROU APROVAR A PROPOSTA DE MINUTA DO CONTRATO A CELEBRAR. ------------------ 

PONTO 9 – Procedimento CPrev 06/2021 - Aquisição de serviços para Renovação de 
Suporte de Hardware e Sistemas de Segurança do Datacenter CIMRL: proposta de 
repartição de custos – doc ------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta que o investimento decorrente da Aquisição de serviços para renovação de Suporte 
de Hardware e Sistemas de Segurança do Datacenter para a CIMRL não tem qualquer financiamento 
associado, propõe-se que o valor seja suportado pelos municípios associados, de acordo com a chave 
de repartição proposta e que se anexa.-------------------------------------------------------------------------- 
Apresenta-se a proposta da minuta de repartição de custos (minuta de protocolo), bem como tabela 
auxiliar – docs em anexo, para  aprovação.---------------------------------------------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A PROPOSTA DE 
REPARTIÇÃO DE CUSTOS APRESENTADA. --------------------------------------------------------------------
MAIS DELIBEROU QUE SE REMETA A INFORMAÇÃO PARA OS MUNICÍPIOS, A FIM DE 
CABIMENTAREM A DESPESA E APROVAREM OS PROTOCOLOS NESTE ÂMBITO.-------------------------- 

PONTO 10 – Alteração dos termos do contrato de Aquisição de serviços para a 
caracterização, mapeamento, catalogação e estruturação da informação do Património 
Natural da Região de Leiria – CPrev 9/2020 – doc ----------------------------------------------------- 
Considerando o contrato celebrado entre a Ytravel, no âmbito da aquisição de serviços para a 
caracterização, mapeamento, catalogação e estruturação da informação do Património Natural da 
Região de Leiria e a CIMRL, a 9 de setembro de 2020, pelo prazo de 8 meses; ------------------------- 
Considerando que, no decorrer da prestação do serviço, foram surgindo algumas dificuldades que 
levam à impossibilidade do cumprimento do prazo do contrato, e atendendo a que o contrato implica 
serviços de acompanhamento dos projetos municipais de execução dos percursos, veio o referido 
adjudicatário solicitar alteração ao prazo de execução do contrato por mais 8 meses.------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO AO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, POR MAIS 8 MESES, CONFORME DESCRITO 
NA INFORMAÇÃO DE SERVIÇO Nº 55/2021. -------------------------------------------------------------------- 
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EDUCAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 11 – Proposta de capacitação de professores/educadores, no âmbito do PIICIE – 
atividade de educação para a saúde: recursos pedagógicos impressos e distribuídos na 1ª 
fase do projeto – doc -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente proposta para capacitação de professores/educadores, no âmbito da implementação dos 
recursos pedagógicos de educação para a saúde, já impressos e distribuídos pelos municípios na 1ª 
fase do PIICIE: Programa “A Aventura da Vida (parceria com Fundación EDEX) e “#DIZNAO às 
Dependências” (parceria com o município da Batalha), estando ainda em preparação a capacitação 
para os outros recursos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Refira-se que esta capacitação estava prevista na 1ª fase (mas foi entretanto cancelada, em março 
de 2020, por motivo da pandemia e do confinamento) e não teve, até ao momento, qualquer custo 
para a CIMRL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Propõe-se que a mesma seja operacionalizada para que, no início do próximo ano letivo de 2021/2022, 
possa ser executada, numa parceria com o CRI de Leiria (Protocolo já assinado pelas duas partes: 
CIMRL e ARS Centro), a Universidade Aberta (entidade com a qual a CIMRL também tem Protocolo 
assinado desde 2019) e a Fundación EDEX, nos termos do documento de proposta, em anexo.------- 
Em resumo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Cada ação de capacitação tem a duração de 52h (2 ECTS – créditos), será proposta a sua acreditação 
ao Conselho Científico Pedagógico para a Formação Contínua de Professores e nela podem participar 
entre 15 a 30 participantes, com um custo de 1.100,00€/ação. --------------------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA PARA A REALIZAÇÃO DE CADA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO, COM A DURAÇÃO DE 52H E 
UM CUSTO DE 1.100,00€/AÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 12 – Proposta de utilização da versão digital do recurso pedagógico “Despir os 
Preconceitos, vestir a Inclusão” – doc --------------------------------------------------------------------- 

No âmbito da parceria estabelecida em protocolo com a EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Probreza, 
relativamente ao recurso pedagógico de Educação para a Saúde, em implementação no projeto 
PIICIE, “Despir os preconceitos, vestir a Inclusão”, os parceiros envolvidos na construção deste 
recurso, a saber: CRI Leiria, EAPN, InPulsar, Mulher Século XXI e Liga Campos do Lis, solicitaram à 
CIMRL a possibilidade de utilizarem a versão digital do mesmo, para implementação em contextos 
comunitários (não escolares).------------------------------------------------------------------------------------- 
Trata-se do “Programa Escolhas 7G (ACM – Alto Comissariado para as Migrações), que tem 2 Projetos 
financiados na Região - "Redes na Quint@" (promovido pela InPulsar e que tem a EAPN e o CRI como 
elementos do consórcio) e o "3 E's" (promovido pela autarquia em parceria com o CRI Leiria). A ideia 
é utilizar este recurso com crianças de diferentes culturas e etnias, em contexto de intervenção com 
as equipas e facilitadores. O uso destes recursos será sempre no âmbito de Projetos estruturados, 
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financiados por entidades públicas e dinamizado pelos parceiros envolvidos na sua criação (EAPN, 
CRI, InPulsar, Mulher Séc. XXI e Liga Campos do Lis - no âmbito do Kit Despir os Preconceitos, Vestir 
a Inclusão)”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Releva-se o facto de que este guião pedagógico ter sido totalmente elaborado no âmbito do projeto 
“Like Saúde”, pelos parceiros envolvidos na sua criação (o editorial foi elaborado pelo município de 
Leiria) e à CIMRL foi autorizada a impressão e utilização do mesmo, no âmbito do PIICIE, conforme 
Protocolo (e adenda) assinado pelas partes. ------------------------------------------------------------------- 
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU APROVAR A PROPOSTA 
APRESENTADA PARA A POSSIBILIDADE DA EAPN PORTUGAL – REDE EUROPEIA ANTI PROBREZA, 
UTILIZAR A VERSÃO DIGITAL DO RECURSO PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, PARA 
IMPLEMENTAÇÃO EM CONTEXTOS COMUNITÁRIOS (NÃO ESCOLARES). ---------------------------------- 

GTFI – GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL ---------------------------------- 

PONTO 13 – GTFI – POSEUR-15-2021-02 - DETEÇÃO E COMBATE À ESPÉCIE EXÓTICA 
INVASORA VESPA VELUTINA - STOPvespa_RL - Plano intermunicipal de prevenção e 
controlo da vespa velutina na Região de Leiria – aprovação do plano para efeitos de 
pedido de parecer junto do ICNF e INIAV – doc -------------------------------------------------------- 

Presente informação de serviço nº 59/2021, através da qual é proposta a aprovação do 
STOPvespa_RL – plano intermunicipal de prevenção e controlo da vespa velutina na Região de Leiria, 
elaborado em conjunto pelo GTFI e os GTFs municipais, para efeitos de pedido de Parecer junto do 
ICNF e INIAV . O plano representa um investimento de 411.760,00€ (quatrocentos e onze mil 
setecentos e sessenta euros), a executar entre setembro de 2021 e junho de 2023, sendo 60% 
referente ao objetivo da prevenção e 40% referente ao objetivo do controlo, e tem por objetivo 
submeter uma candidatura ao Aviso POSEUR-15-2021-02 - Deteção e combate à espécie exótica 
invasora vespa velutina. --------------------------------------------------------------------------------------------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE OS SERVIÇOS 
TÉCNICOS DA CIMRL FAÇAM UMA ANÁLISE PRÉVIA DAS PROPOSTAS, DEFININDO UM VALOR 
UNIFORME PARA AS MESMAS SOLUÇÕES, QUE VÃO SER INTEGRADAS NA CANDIDATURA A 
APRESENTAR AO AVISO DE CONCURSO DO POSEUR. --------------------------------------------------------
NESTE CONTEXTO, DEVERÁ SER DETERMINADO UM CUSTO PADRÃO, QUE SERÁ UTILIZADO NA 
CANDIDATURA PARA O UNIVERSO DA PROPOSTA, DANDO ASSIM UMA COERÊNCIA GERAL À 
PROPOSTA QUE AGORA SE APROVA.----------------------------------------------------------------------------- 

IV FORUM DA CIMRL--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 14 – Proposta de realização do VI Forum da CIMRL – doc -------------------------------- 

Presente proposta formalizada pelo Jornal de Leiria, para a realização do VI Fórum da CIMRL. ------- 
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No seguimento do que vem acontecendo nos anos anteriores (interrompido em 2020, devido à 
pandemia), o Jornal de Leiria, propõe a realização do VI Fórum da CIMRL, de forma presencial,  
durante uma manhã, no concelho de Porto de Mós. ----------------------------------------------------------- 
Solicita-se ao C.I. que defina se pretende dar seguimento a este projeto, data para o evento (a 
proposta do jornal é dia 29 de maio ou 5 de junho de 2021), temas e local de realização do mesmo.-
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE ORGANIZE O 
FORUM, NO DIA 25/06/2021, DA PARTE DA MANHÃ, EM PORTO DE MÓS. -------------------------------
MAIS DELIBEROU QUE O TEMA A ABORDAR SE CENTRE NA “RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA DOS 
TERRITÓRIOS”, DEVENDO O ASSUNTO E A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEREM TRATADOS 
DIRETAMENTE, EM PARCERIA COM O SENHOR PRESIDENTE JORGE VALA. ------------------------------ 

ARMAZENAMENTO DATACENTER ---------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 15 - Solicitação de alojamento das cópias de segurança do servidor da JFMB no 
Servidor da CIMRL – doc ------------------------------------------------------------------------- 

Presente comunicação da Junta de Freguesia de Marrazes e Barosa, no sentido de solicitar o 
alojamento das cópias de segurança do servidor daquela entidade, no servidor da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria. ----------------------------------------------------------------------------- 
Efetuada a análise técnica da pretensão, e tendo por base o conhecimento das necessidades da 
maioria das Juntas de Freguesia, é entendimento que não haverá problema na disponibilização do 
serviço solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A capacidade total de armazenamento a disponibilizar será enquadrada mediante os dados enviados 
após solicitação de informação sobre os serviços existentes no servidor da União das Freguesias de 
Marrazes e Barossa, caso o Conselho Intermunicipal aprove o pedido efetuado. -------------------------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE ORGANIZE 
INFORMAÇÃO A EXTRAIR DO RELATÓRIO APRESENTADO NO ÚLTIMO C.I., REFERENTE AO PONTO 
DE SITUAÇÃO DA CAPACIDADE UTILIZADA POR CADA UM DOS MUNICÍPIOS NO DATACENTER, BEM 
COMO O QUE CADA UM AINDA TEM DISPONÍVEL PARA UTILIZAR. ----------------------------------------
DELIBEROU AINDA QUE SE PREPARE UM REGULAMENTO QUE POSSA DEFINIR A UTILIZAÇÃO PARA 
ALOJAMENTO DOS DADOS NO DATACENTER. ------------------------------------------------------------------ 

CAMINHOS DE SANTIAGO ------------------------------------------------------------------------ 

PONTO 16 – Proposta de orçamento para certificação do Caminho de Santiago (Reunião 
Federação Portuguesa do Caminho de Santiago) – doc ----------------------------------------------- 

Conforme informado pelo C.I. em 23/03/2021, reuniu a CIMRL, representada pela senhora Vice-
presidente do C.I. e Presidente da CM Alvaiázere, Arqª Célia Mrques, com a Federação Portuguesa do 
Caminho de Santiago, no dia 05/05/2021. ---------------------------------------------------------------------- 
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A reunião, por videoconferência, serviu para discutir e projetar o futuro do Caminho de Santiago na 
Região de Leiria, no sentido de se poderem vir a estabelecer parcerias estratégicas com a CIMRL e/ou 
os municípios, com o objetivo de se iniciar o processo de certificação do Caminho, as suas vantagens 
e necessidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Neste contexto, a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago apresenta uma proposta de 
orçamento para o levantamento e marcação do Caminho na Região de Leiria, no valor de 6.250€ 
(conforme especificado no orçamento em anexo), a realizar pela Associação Rotas com História 
(associada da Federação).------------------------------------------------------------------------------------------ 
Relativamente à Certificação do troço do Caminho na Região de Leiria, a Federação não cobra 
qualquer valor aos municípios seus associados (Ex. o município de Alvaiázere é sócio da Federação, 
com uma quota anual de 500,00€).------------------------------------------------------------------------------- 
No seguimento deste processo, a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago solicita à CIMRL a 
indicação e endereço eletrónico dos responsáveis dos municípios deste território, para poderem 
enviar-lhes diretamente uma proposta de adesão à FPCS. E, no caso de não haver interesse dos 
municípios em serem membros da Federação, o custo de elaboração do dossier de certificação é de 
600,00€/município.---------------------------------------------------------------------------------------------------
O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU QUE SE REMETA A 
PROPOSTA PARA TODOS OS MUNICÍPIOS, NO SENTIDO DE CADA UM DELES AFERIR O INTERESSE 
DE ADESÃO À FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO CAMINHO DE SANTIAGO.MAIS DELIBEROU QUE SEJAM 
OS MUNICÍPIOS COM ITENERÁRIOS DO CAMINHO DE SANTIAGO A MANIFESTAREM INTERESSE EM 
PARTICIPAR NA CERTIFICAÇÃO DESSES MESMOS ITENERÁRIOS. ------------------------------------------ 

TURISMO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PONTO 17 – Protocolo Colaboração Rota Costa Atlântica Eurovelo 1 – doc -------------------- 

No seguimento do protocolo assinado entre o Turismo de Portugal, a Federação Portuguesa de 
Cicloturismo e utilizadores de Bicicleta, as Entidades Regionais de Turismo e as CIMs, para a gestão 
concertada da Rota Costa Atlântica Eurovelo 1, as CIMs, em articulação com os municípios que as 
integram, comprometem-se a “empenhar-se no acompanhamento da gestão da Rota em termos da 
sua manutenção e monitorização visando a segurança dos utilizadores, bem como colaborar nas 
iniciativas de valorização da oferta de Cycling nos territórios, no âmbito do Portuguese Trails.”.  
Também no protocolo é referido, no que respeita à operacionalização, que cada entidade deverá 
indicar um interlocutor para acompanhamento dos trabalhos, no âmbito do Protocolo. ----------------- 
Neste sentido, o Turismo de Portugal enviou uma comunicação, que se anexa, onde solicita a 
indicação do interlocutor da CIMRL e informa o agendamento de reunião técnica com todos os 
interlocutores, no dia 22 de junho às 15h00, via Teams, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-------- 

• Diagnóstico das secções da Rota – metodologia aplicada pela ECF e perspetivas para a 
implementação em Portugal (apresentação do caso do Algarve). ---------------------------------- 
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• Sinalização – modelos implementados/em implementação (partilha pelos parceiros). ---------- 

• Monitorização – contadores e outros modelos implementados/a implementar (partilha pelos 
parceiros). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Canais de informação e promoção da Rota – conteúdos existentes/a criar (levantamento 
FPCUB-TP). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Agendamento das reuniões regionais (2º semestre). ------------------------------------------------- 
• Outros assuntos (a propor pelos parceiros). ------------------------------------------------------------ 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU NOMEAR O SENHOR 
PRESIDENTE DIOGO MATEUS E O TÉCNICO FERNANDO FRANCISCO. ------------------------------------- 

OUTROS ASSUNTOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 18 – Apresentação da proposta de projeto "Academia Liderança Colaborativa" – 
doc -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A CIMRL participou (em 14/05/2021), a convite da CCDRC, numa reunião de Apresentação da 
proposta de projeto "Academia Liderança Colaborativa", no âmbito do Portugal Inovação Social, num 
desafio lançado às CIM´s da Região Centro, com o objetivo de capacitar as CIM’s/Municípios em torno 
da liderança colaborativa das instituições.--------------------------------------------------------------------- 
Este projeto, co-promovido pelo Instituto Politécnico de Leiria e pelo Instituto Padre António Vieira 
(associação cívica sem fins lucrativos, líder em inovação social, que tem por missão a promoção da 
dignidade humana, através da especialização na dinamização da cultura colaborativa e na promoção 
da “unidade na diversidade”), inclui o “Desenvolvimento de lideranças colaborativas e de criação de 
respostas a problemas complexos na Região Centro, através de estratégias de colaboração e 
Governação Integrada, ao longo de três anos…”, que inclui formação/capacitação de elementos das 
entidades públicas e/ou privadas que vierem a integrar o projeto e de implementação de laboratórios 
da mudança (um por entidade e/ou por CIM).----------------------------------------------------------------- 
Os responsáveis pela promoção do projeto apresentaram o PPT que se anexa, e solicitaram aos 
presentes uma “Declaração de disponibilidade”, caso pretendam aderir ao projeto, enquanto parceiros 
e/ou investidores sociais. A resposta deve ser dada até à próxima 6ª feira, dia 21/05/2021, uma vez 
que a candidatura tem que ser submetida até dia 08 de junho de 2021.----------------------------------- 
O projeto tem a duração de cerca de 1 ano e meio (de janeiro de 2022 a junho de 2023), num 
investimento total de 300.000,00€, cabendo a cada CIM e/ou município um valor ainda não calculado, 
porque depende do nº de entidades interessadas na parceria e na participação enquanto investidor 
social (30% em valor não reembolsável do que vier a apurar-se).------------------------------------------ 
Nesta apresentação foi ainda dado como exemplo um projeto semelhante a nível de conteúdos, que 
se encontra em execução no Alto Alentejo, inserido na P.I. 11.2 e que, portanto, não pode ser 
comparável, salvo melhor opinião, uma vez que tem financiamento a 100%.----------------------------- 
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O CONSELHO INTERMUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU INFORMAR QUE, CASO 
CONSIDEREM DE INTERESSE, DEVERÃO CONTACTAR OS MUNICÍPIOS INDIVIDUALMENTE. ---------- 

PONTO 19 - Criação de Unidade de Missão na CIMRL – sem doc ---------------------------------- 

Conforme determinado no último C.I. da CIMRL, colocam-se à discussão as bases para a criação da 
Unidade de Missão na CIMRL, tendo em conta a documentação já remetida. ----------------------------- 

Ponto transitado para a próxima reunião. ---------------------------------------------------------------- 

FORA DA ORDEM DE TRABALHOS: --------------------------------------------------------------------------- 

PONTO 20 – Apoio em Terra aos Meios Aéreos na Região de Leiria ------------------------------- 

Tendo em conta  a necessidade de existência de meios aéreos para o combate aos incêndios; -------
Tendo em conta que a região vai dispor de 2 helicópteros bombardeiros médios, que vão ficar 
sediados nos centros de meios aéreos de Alcaria, em Porto de Mós, e em Pombal, disponíveis em 
meados de maio, aquando do início do nível dois de risco de incêndio; ------------------------------------
Tendo ainda em conta um  helicóptero ligeiro, na base de Figueiró dos Vinhos, que ficará operacional, 
a partir do dia 01 de junho; ----------------------------------------------------------------------------------------
E que os três meios aéreos estarão em funcionamento até 15 de outubro. -------------------------------- 

O CONSELHO INTERMUNICIPAL CONSIDERA MANIFESTAR, APESAR DE RECONHECER QUE 

SE TRATA DE UMA RESPONSABILIDADE DO GOVERNO, A SUA SOLIDARIEDADE E APOIO 
NESTE CONTEXTO, UMA VEZ QUE SÃO MEIOS AÉREOS FUNDAMENTAIS PARA A REGIÃO, 

NA PREVENÇÃO E NO COMBATE AOS INCÊNDIOS E NO APOIO ÀS POPULAÇÕES. ------------ 
O SENHOR PRESIDENTE DIOGO MATEUS FICOU COM A RESPONSABILIDADE DE ENVIAR UM 

OFÍCIO PARA SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, EM 
NOME DESTA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL, NO SENTIDO DE EXPRESSAR ESTE APOIO E 

SOLIDARIEDADE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
○○○ ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ○○○ 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente do Conselho Intermunicipal 
encerrada a reunião, eram vinte horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 
presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


