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OesteCIM apresenta contributos 
para o Plano de Recuperação 
e Resiliência de Portugal 

II A OesteCIM, em sede de con-
sulta pública do Plano de Recu-
peração e Resiliência, manifestou 
a importância estratégica que 
este plano, ou outros instrumen-
tos existentes ou a construir, con-
templem investimentos estraté-
gicos e essenciais para a resili-
ência, coesão, atratividade, inteli-
gência e competitividade do Oes-
te. 

Os Autarcas do Oeste apresentaram 
os seus contributos em áreas essenci-

  

ais à Região, tais como Saúde, 
lnfraestruturas, Mobilidade Sustentável 
e Investimento e Inovação. 

No pacote de medidas de impulso à 
recuperação económica e social do 
país, a OesteCIM reforçou a necessi-
dade de incluir a criação do novo Centro 
Hospitalar do Oeste, garantindo um 
serviço de elevada qualidade para uma 
resposta mais eficiente e adequada a 
um novo contexto global de prevenção 
de riscos e de saúde pública, incluindo 
a otimização da capacidade instalada  

para a rede de cuidados continuados ou 
valências complementares conside-
radas prioritárias. 

No plano das Infraestruturas, foi indi-
cada a construção do 1014 e a criação 
de uma ligação adequada entre o nó da 
autoestrada (A8) e a sede de concelho 
de Sobral de Monte Agraço. Neste 
domínio, os Autarcas do Oeste sublin-
haram a importância de reforço e quali-
ficação da rede ferroviária, nomeada-
mente através da eletrificação e insta-
lação de sistemas de sinalização e tele-

  

comunicações no troço Caldas da 
Rainha-Louriçal da linha do Oeste (con-
forme Programa Nacional de Investi-
mentos 2030). 

Na proposta apresentada, a 
OesteCIM manifestou a importância da 
mobilidade sustentável, nomeadamente 
através do investimento na aquisição de 
veículos limpos, incluindo o de trans-
portes públicos de passageiros. 

Na dimensão "Transição Digital", 
componente "Investimento e Inovação" 
foi proposto o financiamento do Centro  

de Inteligência Territorial do Oeste que 
a OesteCIM e Universidade NOVA 
Information Management School ambi-
cionam construir. A construção do 
Centro visa aproveitar as tecnologias de 
informação e comunicação para, com 
base na ciência dos dados e a inteligên-
cia artificial, promover a geração de 
conhecimento capaz de contribuir para 
a regeneração económica e a coesão 
social, para a transição climática e para 
uma melhor governação do território e 
gestão dos serviços e infraestruturas. II 
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11 Jornal dos Concelhos da NAZARÉ e ALCOBAÇ II 

Nazaré: 
PSD - Fátima 
Duarte em 
entrevista 

Alcobaca: 
Comércio tradi-
cional ressente-se 
com o arrastamento 
da pandemia 4t 

Nazareno João 
Zarro "Néné" 
recorda momentos 
da sua carreira no 
futebol nacional 
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Câmara N zaré deixa cair divida de 
900 mil euros de dívidas anteriores a 2007 
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Prisão preventiva 
para homem que 
agredia a mãe 

11 

Fruticultura como 
pano de fundo em 
telefilme da RTP1 
a realizar no conce-
lho de Alcobaça 

11 

OesteCIM apresenta 
contributos 
para o Plano 
de Recuperação 
e Resiliência 
de Portugal 
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Peixe de empresa 
da Nazaré à venda 
nos supermercados 

4  Aldi 

Fim das moratórias 
privadas 
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Comprar casa é com o CA. 
CA Soluções de Habitação 

   

• CA 
Crédito CO 111.1 

poo  creditoagricola.pt • 808 20 60 60 
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LER JORNAIS É SABER MAIS! 

DE FORMA SEGURA 

E SEM O VÍRUS DA DESINFORMAÇÃO. 
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