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O que é a OesteCIM? O que se faz 
dentro deste edifício? Que impac-
to tem na vida das pessoas? Estas 
são perguntas para as quais mui-
tos caldenses não conhecem a 
resposta e que Gazeta das Caldas 
procurou responder. 
Há seis meses que a OesteCIM 
tem um novo secretário execu-
tivo e uma nova estratégia. Hoje 
pede-se que esta estrutura pense 
a região de forma integrada e que 
colabore com projectos que im-
pulsionem o Oeste naqueles que 
são os seus tesouros: o surf, o tu-
rismo, o sector agro-alimentar,  o 
património cultural e histórico.

Exige-se ainda que daqui saiam 
projectos capazes de atrair in-
vestimento para a região e que 
os seus recursos humanos sejam 
cada vez mais qualificados para 
responder às novas competências.
A OesteCIM caminha ainda para 
ser um fornecedor de serviços 
partilhados para os 12 municípios 
que a compõem, o que permitirá 
rentabilizar meios financeiros e li-
bertar recursos às autarquias.
Criada há 11 anos, a OesteCIM em-
prega 26 funcionários e já movi-
mentou cerca de 62 milhões de 
euros no actual quadro comunitá-
rio.  Centrais

Uma visita guiada à OesteCIM

Assembleia Municipal aprova concessão da 
gestão do Hospital Termal ao Montepio
A Assembleia Municipal das Caldas 
aprovou a concessão da utilização do 
Hospital Termal ao Montepio Rainha 
D. Leonor. A deliberação foi tomada 
na reunião de 19 de Junho com os vo-
tos a favor do PSD, a abstenção do PS 
e os votos contra do CDS-PP, PCP e 
BE. 
O Montepio irá gerir, em colaboração 
com a Câmara das Caldas, o Hospital 
Termal e Balneário Novo, não caben-
do à associação mutualista quaisquer 
encargos financeiros com a sua par-
ticipação na gestão do hospital, que 
deverá reabrir ainda durante este 
ano. A oposição contesta o facto da 
autarquia assumir todos os encar-
gos e diz não perceber o papel do 
Montepio neste acordo.  Págs 10 e 11

Landal foi a capital 
da economia social 
durante um dia
A formação dos gestores, a renovação geracional, o trabalho em rede 
e a diversificação de fontes de rendimento, são os principais desafios 
das entidades que compõem a economia solidária (IPSS, associações, 
cooperativas e fundações, entre outras). A simplificação das candi-
daturas a fundos comunitários, o aumento das comparticipações es-
tatais e o pagamento de sete dias semanais por parte da Segurança 
Social (em vez dos cinco que paga actualmente) são medidas priori-
tárias para estas entidades. Estas são as principais conclusões da con-
ferência que se realizou a  23 de Junho no Centro de Desenvolvimento 
Comunitário do Landal.  Págs 8 e 9

Centro interpretativo da Lagoa de Óbidos 
inaugurado em Abril de 2019

O Centro Interpretativo da Lagoa de Óbidos, um projecto que é re-
sultado de uma candidatura do Conselho da Cidade  ao Orçamento 
Participativo de Portugal, deverá ser inaugurado em Abril do próxi-
mo ano. Com um investimento de cerca de 98 mil euros, está a ser 

desenvolvido pela Liga para a Protecção da Natureza (LPN). A sessão 
pública para discussão e apresentação de ideias encheu a biblioteca 
municipal, com muitos cidadãos a quererem dar contributos para a 
implementação do centro.  Pág. 3

JSD Caldas zangada 
com a JSD distrital
A JSD das Caldas da Rainha retirou a confiança política à JSD distrital 
e demarca-se de toda a iniciativa daquela estrutura enquanto a ac-
tual comissão política estiver em funções. Esta posição surge na se-
quência das acusações de traidores, por parte do presidente da dis-
trital, Pedro Brilhante, e de um dos vice-presidentes, João Antunes 
dos Santos, a elementos da estrutura caldense por terem manifesta-
do apoio ao candidato André Neves, ao invés de apoiarem Margarida 
Balseiro Lopes, natural deste distrito, para a liderança da JSD nacio-
nal.  Pág. 13
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Jerónimo de Sousa 
na Foz do Arelho 
O secretário-geral do PCP, 
Jerónimo de Sousa, estará pre-
sente no almoço convívio da 
Festa de Verão, que irá decor-
rer no próximo domingo na mar-
gem da Lagoa, junto ao Penedo 
Furado (Foz do Arelho). A inicia-
tiva começa pelas 10h30, com ac-
tividades destinadas às crianças. 
Haverá também bar, quermesse e 
venda de produtos regionais. 

À tarde a animação será garantida 
por Nelson e Joaquim Rodrigues. 
 F.F.

DR

Ca
rlo

s 
Ci

pr
ia

no
Jo

el
 R

ib
ei

ro


