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A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
Território e Municípios



(Lei 75/2013, art. 81.º, n.º1)

a)Promoção do planeamento e da gestão da 
estratégia de desenvolvimento económico, 
social e ambiental do território abrangido;

b) Articulação dos investimentos 
municipais de interesse intermunicipal;

c) Participação na gestão de programas de 
apoio ao desenvolvimento regional, 
designadamente no âmbito do QREN;

d) Planeamento das atuações de entidades 
públicas, de caráter supramunicipal.

Prossecução dos seguintes 
fins públicos:

(Lei 75/2013, art. 81.º, n.º 2)

a) Redes de abastecimento público, infraestruturas de saneamento 
básico, tratamento de águas residuais e resíduos urbanos;

b) Rede de equipamentos de saúde;

c) Rede educativa e de formação profissional;

d) Ordenamento do território, conservação da natureza e recursos 
naturais;

e) Segurança e proteção civil;

f) Mobilidade e transportes;

g) Redes de equipamentos públicos;

h) Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural;

i) Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer.

Assegurar a articulação das atuações entre os 
municípios e os serviços da  administração 
central, nas seguintes áreas:

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
Atribuições e Competências das CIM



Regeneração Urbana

Mobilidade

Património, Cultura e 
Turismo

Proteção Civil e 
Florestas

Educação, Formação 
e Inclusão Social

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
Áreas de Atuação  / Projetos Intermunicipais

Competitividade e 
Empreendedorismo

Administração 
Partilhada e 
Governança

Fundo de Investimento 
Imobiliário 

Intermunicipal

Transporte a Pedido
Observatório da Mobilidade

Afirmação Territorial do 
Médio Tejo

Educação de Excelência
Formação

Planos de Acessibilidade 
Locais

Modernização Administrativa
Gestão em SIG

Central de Compras Médio Tejo
Gestão Fundos Comunitários

Riscos Naturais – Prevenção e 
Gestão

Empreendedorismo Em 
Rede



Estratégia Médio Tejo 2020
Visão

Melhorar a 
interação urbano 

/ rural

Capacitação e 
desenvolvimento 
de competências

Orientação para a 
internacionalização 

das empresas

Captação  e 
fixação de 
empresas

Rentabilização 
dos 

investimentos

Estimular a 
articulação centos 

produtores de 
conhecimento / 

empresas

Valorização do 
potencial 
endógeno

Visão
Médio Tejo 

2020



Estratégia Médio Tejo 2020
Programas Temáticos e Plano de Ação

 Orfdf
-Geh

Médio Tejo verde e azul

Médio Tejo inclusivo e 
com qualidade de vida

Médio Tejo competitivo
e  empreendedor

Médio Tejo

com identidade

Médio Tejo com uma 

governança inovadora

Contributo 
Sistémico

Projetos 
Complexos

Entidades
e Parcerias

Abordagem Integrada
do Desenvolvimento Territorial

5 orientações 
estratégicas

Da Visão e Estratégia…

40 
projetos 

emblemáticos

23 ações

… à operacionalização em Plano de Ação

6 programas 
temáticos

Médio Tejo em 

constelação sustentável

Orientação 1.
Valorização

dos recursos 
endógenos

e do potencial 
turístico

Orientação 3.

Promoção da 
coesão 

e da qualidade 
de vida

Orientação 4.

Consolidação de 
massa crítica 

urbana

Orientação 2.

Incorporação 
de valor na 
atividade 

empresarial

Orientação 5.

Governação 
Inteligente e 

Multidimensional

6



Estratégia Médio Tejo 2020
Exemplos Práticos de Iniciativas a Desenvolver

Medidas inovadoras de combate ao 
insucesso escolar e melhoria da 

qualidade do ensino

Estratégia regional de combate 
ao insucesso e abandono 

escolar

Promoção da cultura cientifica 
junto das comunidades 

escolares

Como fomentar a interação 
das comunidades escolares 
com o meio envolvente (por 

ex: para a aprendizagem 
experimental das ciências e 

tecnologias )?

Que projetos para aumentar  
o interesse e a motivação 

dos alunos para os 
conteúdos escolares?



Estratégia Médio Tejo 2020
Exemplos Práticos de Iniciativas a Desenvolver

Ações integradas, inovadoras e/ou 
experimentais de promoção local da 

inclusão ativa 

Envelhecimento ativo

Integração da Comunidade 
Cigana

Como fomentar o 
empreendedorismo, a 

elevação de competências  
e a integração na sociedade 
das comunidades ciganas?

Que respostas integradas e 
inovadoras para desafios 

societais emergentes como 
o envelhecimento ativo?



Estratégia Médio Tejo 2020
Exemplos Práticos de Iniciativas a Desenvolver

Apoio ao Empreendedorismo

Plano estratégico para a 
operacionalização e 

dinamização do ecossistema 
empreendedor da região do 

Médio Tejo

Apoio ao investimento para 
iniciativas empresariais de 

micro e pequenas empresas 
de base local

Como promover o espirito 
empreendedor e incentivar 
a criação de novas ideias / 

empresas?

Como reforçar a 
competitividade de
pequenas e médias 

empresas de base local?



Estratégia Médio Tejo 2020
Exemplos Práticos de Iniciativas a Desenvolver

Afirmação Territorial do Médio Tejo

Articulação intermunicipal 
de iniciativas (animação do 
património, programação 

em rede,…)

Valorização dos Recursos 
Endógenos (ex: Tejo e 

Zêzere)

Como estimular  
complementaridades na 

animação do património e 
na dinamização das 
atividades culturais?

Que medidas para 
potenciar a valorização 
económica dos recursos 
endógenos (por ex: Rios 

Tejo e Zêzere)?



Estratégia Médio Tejo 2020
Exemplos Práticos de Iniciativas a Desenvolver

Transporte a Pedido no Médio 
Tejo

Alargamento da 
experiência piloto de 

Mação a outros 
concelhos do Médio 

Tejo

Como garantir o acesso ao 
transporte público e 

assegurar a sustentabilidade 
dos transportes em zonas de 

baixa densidade?



Estratégia Médio Tejo 2020
Novos Desafios

• Projeto                  
Escolas do Médio 
Tejo - Estratégia 
para o Entendimento 
Global

• Pretende-se ter uma 
visão holística e 
humanística da 
educação, na qual a 
mesma desempenhe, 
também, um papel de 
qualidade no 
desenvolvimento 
humano, social e 
económico.

Intervenção 
integrada

• Adesão à Rede de 
Escolas da Unesco 

• Escolas e Memória

• Concurso de Jovens 
Cientistas/ Conferência 
de Liége/ 2017

Novo paradigma 
de intervenção

• Desafio - “Nova cultura 
organizacional”, 
trabalhando o 
desenvolvimento 
sustentável com novos 
métodos e novas 
competências que 
promovam a Intervenção 
Integrada em diversas 
áreas (saúde, educação, 
social,…) : “ Construindo 
pontes entre os 
pensamentos globais e 
as ações locais”. 

Nova cultura 
organizacional



Obrigada!

CIM Médio Tejo 


