CIM ALTO MINHO
Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima

INDICADORES DE GESTÃO – RELATÓRIO DE PROGRESSO 18.MAR.2009

Este relatório visa dar resposta ao último ponto das Grandes Opções do Plano e
Orçamento 2009 da CIM Alto Minho – Avaliação
O período a que se refere é muito particular, uma vez que simultaneamente ao
arranque institucional da CIM, assistimos ao arranque de vários instrumentos a que ela
se propós gerir.
É o caso do Programa Operacional onde as condições de execução da
Contratualização ainda não estão completamente reunidas, e apenas três avisos de
concurso (nas áreas da protecção civil e gestão activa de espaços protegidos) foram
lançados.
É de referir que a articulação da CIM com as duas Associações de Municípios
que a precederam já se iniciou com resultados palpáveis, como seja o acordo de gestão
de bens, esperando-se para breve a activação do acordo de transição de recursos
humanos e de responsabilidades de gestão de projectos anteriormente aprovados.
Uma última

palavra para o esforço dos quadros técnicos da CIM e das

Associações de Municípios que não estando ainda reunidas as condições para um
trabalho eficaz tem suprido estas dificuldades com pleno êxito.

Prioridade 1 - Estruturar as condições para uma gestão de excelência do Programa
Territorial de Desenvolvimento do Minho-Lima
Embora o PTD Minho-Lima ainda não tenha nenhum projecto aprovado, está
finalizado o processo administrativo para o lançamento dos primeiros concursos.
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Prioridade 2 – Criar uma estrutura de apoio à gestão técnica e financeira de projectos
próprios ou a cargo das Associações de Municípios ou dos Municípios aderentes.
Tal como referido na introdução, ainda não se materializaram as necessárias
transferência de responsabilidades da gestão de projectos.
Aguarda-se a resposta da autoridade de gestão do POCTEP, do ON 2 e do POPH.

Prioridade 3 – Apoiar o lançamento de candidaturas próprias ou de Municípios aderentes
aproveitando as oportunidades oferecidas pelos programas do QREN.
A CIM Alto Minho já submeteu candidaturas no montante de 2 milhões de euros
sobre os quais não há ainda decisões.

Prioridade 4 – Lançamento de iniciativas sub regionais que permitam um melhor
fornecimento de serviços.
Nesta prioridade foi lançado um concurso público internacional para a aquisição de
quadros interactivos para o equipamento dos Centros Escolares do Alto Minho.

Prioridade 5 – Reforço Institucional do Alto Minho
A CIM Alto-Minho, em articulação com as CIM do Cavado e do Ave lançou uma
candidatura de grande dimensão ao PROVERE, o projecto MINHO-IN que uniu à sua
volta um grande número de instituições públicas e privadas, muito empenhadas no seu
sucesso. È de referir a abrangência de todo o Minho a este projecto.
Para além deste projecto é de referir o envolvimento do IPVC, ADERE PNPG,
ARDAL, ICNB noutras iniciativas conjuntas.
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