Designação do projeto | Região de Coimbra 2.X
Código do projeto | CENTRO-08-0550-FEDER-000011

Objetivo principal | Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR)
Região de intervenção | CENTRO (NUTS II) – Região de Coimbra (NUTS II)
Entidade beneficiária | Município de Soure
Data de aprovação | 14-06-2017
Data de início | 20-01-2015

Data de conclusão | 31-12-2020
Custo total elegível | €231.419,20
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - €196.706,32
Apoio financeiro público nacional/regional | N.A.

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A candidatura “Região de Coimbra 2.X” apresenta-se como uma aposta intermunicipal liderada pela CIM RC
em co-promoção com os dezanove municípios que a compõem. No âmbito do Plano Estratégico de
Desenvolvimento da Região de Coimbra 2014-2020, a CIM RC estabeleceu como desafio o reforço da
cooperação entre as autarquias locais, visando afirmar uma identidade forte e competitiva para a região
através de, entre outros, um esforço integrado de evolução da eficiência focada na modernização
administrativa. Um dos eixos de ação do Plano Estratégico define o objetivo de melhorar o acesso às
tecnologias de informação e comunicação por parte dos diversos agentes locais, bem como a sua utilização
generalizada pelos munícipes. A concetualização da Solução Intermunicipal é realizada segundo cinco
principais vertentes: Modelo Operativo, Processos, Tecnologia, Governance e Capacitação. Na Vertente
Modelo Operativo serão dinamizadas as seguintes iniciativas: I.1 Concetualização da Solução; I.2
Equipamento de suporte à atividade da CIM; I.3 Plano de Comunicação e I.4 Equipamento de suporte ao
atendimento presencial. Na Vertente Processos apenas será implementada a iniciativa II.1 Consultadoria de
operacionalização e reengenharia de processos para disponibilização de serviços online. Na Vertente
Tecnologia constam as iniciativas: III.1 Diagnóstico à situação atual; III.2 Evolução da infraestrutura
tecnológica dos municípios (centrada essencialmente em servidores); III.3 Aquisição de aplicações de
suporte à automatização da prestação de serviços; III.4 Aquisição de infraestrutura de suporte à solução
Intermunicipal; III.5 Implementação da Solução Intermunicipal (Portal intermunicipal); III.6 Implementação
de Plataforma de Informação Geográfica e III.7 Aquisição de equipamentos de uso partilhado para
digitalização de documentos de grandes formatos. Na vertente Governance, as iniciativas passam por: IV.1
Definição de modelo de governance e desenho de ferramentas de monitorização da implementação
(observatório) IV.2 Aquisição de serviços especializados de suporte à implementação da Solução e IV.3
Gestão de programa (equipa técnica da CIM). Por fim, a vertente Capacitação, que irá ser alvo de uma
candidatura própria.

