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Em síntese, o objetivo deste trabalho consiste na revisitação do exercício estratégico realizado

para o período de programação 2014-2020, e a definição do quadro de referência para 2030, com a

visão da afirmação da Beira Baixa como um ecossistema resiliente, coeso e competitivo, capaz de

reter e atrair capital humano e financeiro, através de uma aposta consequente na valorização dos

recursos, gestão de riscos naturais e adaptação às alterações climáticas, sustentada numa rede

urbana de baixa densidade, policêntrica e multifuncional, conectada com a Europa

Após a exposição da Dr.! Susana Loureiro, o secretário executivo intermunicipal solicitou ao

presidente da mesa para intervir, esclarecendo a assembleia que a CIMBB foi a primeira comunidade

intermunicipal da Região Centro a desenvolver este trabalho, considerando ser um exercício

fundamental para o desenho do próximo quadro comunitário, tendo sido uma resposta a uma

orientação do XXI governo, através da secretaria de estado do desenvolvimento regional

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, Leopoldo Martins Rodrigues felicitou a CIMBB

pela iniciativa e a SPI pelo trabalho desenvolvido, sublinhando o enfoque na sustentabilidade

demográfica, imprescindível para o desenvolvimento

O presidente da mesa questionou ao secretário executivo intermunicipal se este documento

poderia ser enviado a todos os membros da assembleia, tendo este confirmado a disponibilidade da

CIMBB nessa divulgação

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, Pedro Miguel Mateus Custódio, após felicitar a

SPI pelo trabalho desenvolvido, alertou para as diferenças dentro da sub-região Beira Baixa, e para a

persistência da necessidade de infraestruturas, como por exemplo, a melhoria da ligação viária à

sede do distrito

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, Victor Manuel Lopes Bairrada felicitou a CIMBB e

a SPI pelo trabalho, congratulando-se por ver referidas no documento preocupações que tem

exposto nas reuniões desta assembleia, como as alterações climáticas, a gestão agrupada da floresta,

a promoção da utilização das energias renováveis nos edifícios públicos e o papel da CIMBB nesse

particular, e a promoção do nosso espaço como eco municípios

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, Francisco Manuel Pombo Lopes saudou a CIMBB

pela liderança neste particular, alertando para a maior exigência dos quadros comunitários na

atualidade, sendo uma condição de sucesso como sub-região, termos uma estratégia bem delineada

e justificada
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Solicitando ao presidente da mesa para intervir, o secretário executivo intermunicipal sublinhou

que esta não é a estratégia da CIMBB, mas da sub-região Beira Baixa como um todo, informando que

após a conclusão deste exercício, o documento deverá circular pelas nossas instituições, a fim de

todos poderem apresentar contribuições e assim podermos sustentar a apresentação das futuras

candidaturas

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, o presidente da CIMBB informou a assembleia

que este documento foi presente na última reunião do conselho intermunicipal, tendo sido então

lançado o desafio à consultora para a apresentação na assembleia intermunicipal, agradecendo

assim à Drfl Susana Loureiro a disponibilidade, considerando ter sido enriquecedor para o debate

que se pretende na assembleia intermunicipal

Após estas intervenções de comentário à exposição da Drfl Susana Loureiro, o presidente da

mesa informou a assembleia das justificações apresentadas por José Alberto Moreira Duarte, e José

António Tavares Branco, alertando a assembleia para o cumprimento do regimento que prevê, no

seu artigo 11.2, a perda de mandato para os membros que, sem motivo justificativo, não

compareçam durante o mandato, a 3 sessões ou 6 reuniões seguidas, ou a 6 sessões ou 12 reuniões

interpoladas. Ainda relativamente à mensagem por correio eletrónico enviada por José Alberto

Moreira Duarte, e após proceder à sua leitura parcial, onde se solicita à mesa o envio da

documentação de suporte à tomada de posse de Helder Henriques como secretário executivo

intermunicipal, no dia 25 de janeiro de 2019, informou a assembleia que procedeu em

conformidade. Finalmente, e após informar os membros da assembleia que as intervenções mais

longas deverão ser feitas a partir do púlpito instalado pela CIMBB no salão nobre, questionou a

assembleia sobre alguma intervenção no período de antes da ordem do dia

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, Leopoldo Martins Rodrigues felicitou a CIMBB

pelo prémio Mejor Iniciativa Turística lnnovadora 2019, atribuido pela Agrupaclón Empresarial

Innovadora Cluster dei Turismo de Extremadura, que reflete o trabalho desenvolvido pela

comunidade intermunicipal de promoção do turismo, e pela construção de pontes num território

semi-fronteiriço, entre as regiões da Extremadura e Beira Baixa

Solicitando ao presidente da mesa para intervir, Francisco José Pires Abreu Esteves lembrou a

assembleia que em anteriores reuniões alertou a CIMBB por alguma falta de visibilidade,

reconhecendo que nos últimos meses tem sido desenvolvido um exce ente trabalho de promoção da
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Beira Baixa, felicitando o secretário executivo intermunicipal e o conselho intermunicipal pelas

iniciativas desenvolvidas durante este ano

Em jeito de conclusão para o período de antes da ordem do dia, o presidente da mesa, e em

nome de toda a assembleia, felicita o trabalho da CIMBB considerando que se está no bom caminho.

Não havendo outras intervenções dos membros da assembleia, o presidente da mesa deu por fim o

período de Antes da Ordem do Dia

Ponto 1 — Informação sobre a Atividade da Comunidade Intermunicipal no período de 1 de abril a

29 de novembro de 2019

Após confirmar o envio e a receção do respetivo documento a todos os membros da assembleia,

o Presidente da Mesa deu a palavra ao presidente do conselho intermunicipal, para esclarecimento

da assembleia

Na sua intervenção, Luís Miguel Ferro Pereira, tendo em consideração que os membros da

assembleia estão todos informados com base no documento que foi enviado, e após agradecer as

felicitações à CIMBB pelo trabalho desenvolvido, dirigiu uma palavra de apreço ao secretário

executivo intermunicipal e a toda a estrutura, realçando a importância de alguns projetos em que a

CIMBB está envolvida, citando como exemplo a área do serviço público de transporte de passageiros,

e o reconhecimento da atividade desenvolvida na promoção da Beira Baixa, através da atribuição do

prémio Mejar iniciativa Turística lnnovadara 2019. No final da sua intervenção, solicitou ao

secretário executivo intermunicipal a intervenção sobre este ponto, para o esclarecimento da

assembleia

Na sua intervenção, Helder Henriques, baseando-se no documento enviado a todos os membros

da assembleia, procurou realçar as atividades desenvolvidas, distinguindo as de caráter corrente,

como as reuniões do conselho intermunicipal, o serviço público de transporte de passageiros, a

reprogramação do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Beira Baixa, o Gabinete

Técnico Florestal Intermunicipal, o concurso para a constituição da Brigada de Sapadores Florestais,

em fase de conclusão, e a gestão e implementação de projetos, a saber: i) “Beira Baixa: 3 Dias. 3

Experiências”, com a missão de estruturar toda a oferta turística da sub-região da Beira Baixa; ii)

“Beira Baixa Cultural”, um programa de ação conjunto com os municípios da comunidade

intermunicipal, para o desenvolvimento de atividades culturais a desenvolver na região, iii) “Plano
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Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar”, um projeto educativo sustentado por 63

ações distribuídas pelos 6 municípios e pela CIMBB, e de que se prevê uma segunda fase de

candidaturas no primeiro semestre do próximo ano. No âmbito da CIMBB este projeto prevê no

próximo ano a realização do “Concurso de Ideias Inovadoras da Beira Baixa”, e a organização da final

do “Concurso de Ideias e Negócios nas Escolas”, a nível da Região Centro, bem como a “Rede de

partilha de boas práticas”, através do projeto “Amigos do Ziki + Ziki em Casa”; iv) “Programa de

valorização económica e territorial do queijo na Região Centro”, que tem como objetivo geral

sustentar a procura de produtos agroalimentares de qualidade diferenciada, onde a CIMBB entra em

parceria com as Comunidades Intermunicipais da Região Coimbra, Beiras e Serra da Estrela e Viseu

Dão Lafões; v) “Planeamento da Rede Educativa e de Formação Profissional”, um trabalho que se

vem desenvolvendo desde 2017, em articulação com a Direção de Serviços Região Centro, da Direção

Geral dos Estabelecimentos Escolares, e o trabalho em curso de Aprofundamento Regional, com vista

à apresentação de um estudo de Antecipação das Necessidades de Qualificações na Região da Beira

Baixa; vi) “Certificação da madeira com origem na Beira Baixa”, de que se aguarda a entrega do

relatório da auditoria interna para agendar a auditoria de concessão. Relativamente a outras

atividades desenvolvidas pela CIMBB, o secretário executivo intermunicipal destacou a presença no

62 Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal’, entre 21 e 22 de maio, em Castelo Branco, a promoção

da comunidade intermunicipal através da presença de um stand próprio em todas as festas dos

municípios, a assinatura de um “Protocolo de Cooperação para a Igualdade e a não discriminação”,

entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e os municípios da CIMBB, as Conversas

na CIMBB, com a conferência “Stalking. O que é e como nos toca a todos/as?”, em 13 de junho, e a

conferência sobre “Turismo Acessível e Inclusivo”, a 31 de outubro, em colaboração com a Accessible

Portugal e o Turismo Centro de Portugal, a “Estratégia de Transformação Digital da CIMBB 2020”,

com vista à modernização administrativa, de que se aguarda o aviso para a apresentação de

candidaturas, a apresentação de candidatura para a “Defesa da Floresta contra Incêndios”, que visa

aumentar a resiliência da Beira Baixa aos riscos de perda dos recursos e património do território,

bem como a salvaguarda das suas populações, a apresentação da candidatura “Plano de Formação

para a CIM Beira Baixa 2020-2022”, destinado ao universo dos técnicos das autarquias da Beira Baixa,

a apresentação de candidatura para o “Combate às Discrminações e Estereótipos Formação de

Públicos Estratégicos”, que pretende contribuir para reforçar a integração da perspetiva de género,
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igualdade e cidadania, a apresentação de candidatura “NatureTech: Praias Fluviais e Zonas Balneares

da Beira Baixa”, que visa valorizar o património natural da região, dotando estas áreas de

equipamentos que permitam o acesso à internet, e a apresentação da candidatura “Beira Baixa 3AC”,

que contempla medidas físicas de adaptação às alterações climáticas, prevendo a intervenção em

várias linhas de água na área da CIMBB. E finalmente, a atribuição à CIMBB do prémio “Mejor

Iniciativa Turistica innovadora 2019”, da Agrupación Empresarial Innovadora Clus ter dei Turismo de

Extremadura, tendo a cerimónia de entrega do prémio ocorrido no dia 3 de dezembro, em Cáceres,

Espanha

No final das exposições do presidente do conselho intermunicipal e do secretário executivo

intermunicipal, o presidente da mesa deu a palavra aos membros da assembleia. Não havendo

outras intervenções da assembleia, o presidente da mesa deu este ponto por encerrado

Ponto 2— Leitura e votação da ata da reunião nA 03, de 24 de abril de 2019

Após confirmar o envio e a receção da documentação enviada aos membros da assembleia, o

presidente da mesa questionou a assembleia sobre alguma alteração a introduzir, e não havendo

intervenções colocou este ponto a votação, que foi aprovado por todos os membros da assembleia,

com a abstenção de Miguel António Martins Fradique que não esteve presente na reunião

Ponto 3—Leitura e votação da ata da reunião nA 04, de 26 de Junho de 2019

Após confirmar o envio e a receção da documentação enviada aos membros da assembleia, o

presidente da mesa questionou a assembleia sobre alguma alteração a introduzir, e não havendo

intervenções colocou este ponto a votação, que foi aprovado por todos os membros da assembleia

com a abstenção de Leopoldo Martins Rodrigues, Pedro Miguel Mateus Custódio, António Tavares

Pinto Carmona Mendes, e Miguel António Martins Fradique, que não estiveram presentes na

reunião

Ponto 4 - Assunção de compromissos plurianuais de 2019— ratificação

Após confirmar o envio e a receção da proposta nY 037/2019/PGC, de 03 de dezembro de 2019,

do secretariado executivo intermunicipal, o presidente da mesa informou os membros da assembleia
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que a CIMBB solicita a aprovação em minuta, solicitando de seguida o esclarecimento por parte do

presidente do conselho intermunicipal

Na sua breve intervenção, Helder Henriques informa a assembleia que se trata de despesas que

transitam de ano, referindo alguns dos compromissos referidos na proposta presente

Não havendo quaisquer pedidos de esclarecimento dos membros da assembleia, o Presidente da

Mesa colocou este ponto a votação, sendo aprovada por unanimidade a Proposta n.9 037/2019/PGG,

de 03 de dezembro de 2019, “Compromissos plurianuais de 1 de abril de 2019 a 30 de novembro de

2019— ratificação”. Dada a necessidade de se dar início imediato à deliberação tomada, foi proposto

que se votasse a deliberação em minuta, preenchendo o formulário elaborado pelos serviços para

esse efeito. Colocada a votação a proposta, que se anexa à presente ata, a deliberação em minuta foi

aprovada por unanimidade

Ponto 5—Proposta de comparticipação dos municípios para o ano 2020

O Presidente da Mesa, após confirmar o envio e a receção do respetivo documento, a Proposta

n.9 033/2019, de 25 de outubro, do secretariado executivo intermunicipal, aprovada na reunião n.2

14/2019, de 29 de outubro, extraordinária, do conselho intermunicipal, deu a palavra ao presidente

da CIMBB

Na sua intervenção, Luís Miguel Ferro Pereira informou a assembleia que o conselho

intermunicipal manteve para o ano 2020, os valores de comparticipação dos municípios à C MBB em

2019, que refletem o peso relativo dos municípios na comunidade intermunicipal

Após a intervenção do presidente da CIMBB, o presidente da mesa procede à leitura parcial da

proposta referida atrás, com a indicação dos valores previstos de comparticipação para a CIMBB em

2020. Não havendo pedidos dos membros da assembleia para intervenção ou esclarecimentos a

prestar, o presidente da mesa colocou este ponto a votação, que foi aprovado por unanimidade.

Dada a necessidade de se dar início imediato à deliberação tomada, foi proposto que se votasse a

deliberação em minuta, preenchendo o formulário elaborado pelos serviços para esse efeito.

Colocada a votação a proposta, que se anexa à presente ata, a deliberação em minuta foi aprovada

por unanimidade

Ponto 6 — Discussão e votação do mapa de pessoal 2020
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Após confirmar o envio e a receção dos respetivos documentos, e informar que a C MBB solicita a

aprovação em minuta, o presidente da mesa deu a palavra ao secretário executivo intermunicipal

Na sua intervenção, Helder Henriques informou a assembleia da previsão do aumento

significativo de postos de trabalho na CIMBB, designadamente pela contratação de 28 Assistentes

Operacionais e de 1 Técnico Superior, para a constituição das Brgadas de Sapadores Florestais, e a

previsão de 8 novos postos de trabalho, sa ientando a reduzida dimensão da equipa atual,

claramente insuficiente para responder atempadamente às solicitações, sejam as candidaturas

apresentadas pelos municípios e pelos particulares, seja pelo futuro serviço de transporte flexível,

que vai exigir 1 a 2 técnicos dedicados, para coordenar as solicitações dos utentes com os

prestadores de serviço de transporte. Informou ainda que e sua intenção promover a progressiva

especialização dos técnicos da CIMBB, por áreas específicas a definir

Neste ponto, o Presidente da Mesa questionou o secretário executivo intermunicipal sobre o

procedimento relativo ao recrutamento previsto, designadamente se está previsto ser por

mobilidade entre serviços da administração pública

Em resposta, o secretário executivo intermunicipal confirmou a possibilidade de concurso através

da mobilidade, e que de qualquer forma os lugares a prover serão colocados a concurso através de

publicação na Bolsa de Emprego Pública

Não havendo outros pedidos da assembleia para intervenção ou esclarecimentos a prestar, o

presidente da mesa colocou este ponto a votação, que foi aprovado por unanimidade. Dada a

necessidade de se dar início imediato à deliberação tomada, foi proposto que se votasse a

deliberação em minuta, preenchendo o formulário elaborado pelos serviços para esse efeito.

Colocada a votação a proposta, que se anexa à presente ata, a deliberação em minuta foi aprovada

por unanimidade

Ponto 7—Discussão e votação do plano de atividades e orçamento 2020

Após confirmar o envio e a receção do respetivo documento, e informar que deverá ser aprovado

em minuta, o presidente da mesa deu a palavra ao presidente do conselho intermunicipal

Na sua intervenção, Luís Miguel Ferro Pereira informou que deverá ser o secretário executivo

intermunicipal a esclarecer a assembleia sobre este ponto, informando estar disponível para algum

detalhe, o técnico oficial de contas da CIMBB, Pedro Patrício
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Na sua intervenção, Helder Henriques informou a assembleia do montante global do orçamento

para o ano 2020, e dos valores das receitas e despesas, referindo diversos projetos e atividades em

que a CIMBB está envolvida, nomeadamente: i) o Pacto para o desenvolvimento Territorial da Beira

Baixa, dando continuidade às tarefas de análise de candidaturas de iniciativa pública e privada,

análise de reembolsos, alterações físicas, financeiras e/ou temporais, verificações no local; ii) o

Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal; Ni) a Constituição de Brigadas de Sapadores Florestais,

com manutenção prevista por um período de dois anos; iv) Autoridade de Transportes CIM Beira

Baixa, e o papel fundamental da CIMBB na articulação com os municípios na definição da rede de

transportes públicos; v) a Gestão do património, com as previstas intervenções na Colónia de Férias

da Areia Branca, e no Edifício dos Emblemas; vi) a Gestão e implementação de candidaturas,

nomeadamente o “Beira Baixa Terras de Excelência”, o “Beira Baixa Cultural”, o “Beira Baixa: 3 Dias.

3 Experiências”, o “GET IN BUSINESS — Empreendedorismo em Territórios de Baixa Densidade”, a

promoção do sucesso escolar na Beira Baixa, o “Programa de valorização económica e territorial do

queijo na Região Centro”; vii) as iniciativas a candidatar ou em fase de candidatura, sem valor

definido, nomeadamente, a Assistência Técnica 2019-2021, a Aquisição de Equipamento de Proteção

Individual, a Defesa da Floresta contra Incêndios, o Beira Baixa 3AC, o Combate às Discriminações e

Estereótipos — Formação de Públicos Estratégicos, o NatureTech: Praias Fluviais e Zonas Balneares da

Beira Baixa, o Plano de Formação para a CIM Beira Baixa 2020-2022, a candidatura ao programa

Cultura para Todos, a Estratégia de Transformação Digital da CIMBB 2020. Finalmente tem em vista

outros projetos, designadamente de Cooperação Transfronteiriça, terminou a sua intervenção

manifestando disponibilidade para qualquer esclarecimento à assembleia

Não havendo quaisquer pedidos da assembleia para intervenção ou esclarecimentos a prestar, o

presidente da mesa colocou este ponto a votação, que foi aprovado por unanimidade. Dada a

necessidade de se dar início imediato à deliberação tomada, foi proposto que se votasse a

deliberação em minuta, preenchendo o formulário elaborado pelos serviços para esse efeito.

Colocada a votação a proposta, que se anexa à presente ata, a deliberação em minuta foi aprovada

por unanimidade

Ponto 8— Relatório sobre a execução orçamental 1.~ semestre 2019 CIMBB
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Após confirmar o envio e a receção do respetivo documento, o presidente da mesa deu a palavra

ao secretário executivo intermunicipal

Na sua intervenção, Helder Henriques informou a assembleia que, em síntese, o relatório

considera que a CIMBB regista neste semestre um desempenho económico positivo, associado a

uma estrutura financeira sólida e uma elevada liquidez

Não havendo quaisquer pedidos da assembleia para intervenção ou esclarecimentos a prestar, o

presidente da mesa colocou este ponto a votação, que foi aprovado por unanimidade

Ponto 9—Outros assuntos

Neste ponto, o presidente da mesa deu a palavra aos membros da assembleia para o que

entendessem expor, não havendo quaisquer pedidos da assembleia para intervenção ou

esclarecimentos a prestar
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ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente da mesa agradeceu a presença de todos os

presentes, dando por encerrada a reunião às 15 horas e trinta minutos. E para constar se lavrou e

aprovou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da mesa da assembleia intermunicipal...

O Presidente da Assembleia Intermunicipal

~7-1 ~%wÇ
João Manuel Rijo Dionísio

O ~[ce-Presidente da Assembleia lntermuriicipal

Pedro Miguel Mateus Custódio

O Secretário da Assembleia Intermunicipal

K~
Francisco Manue Pombo Lo es
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