Comunidade Intermunicipal do Oeste
Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal
Ata nº 03/ 2016 - Reunião de 25.11.2016

----------------------------------------------ATA Nº 03-------------------------------------------------------Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas17H00, reuniu
na sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste, o Conselho Estratégico para o
Desenvolvimento Intermunicipal.----------------------------------------------------------------------Presidiu aos trabalhos o Sr. Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal e Presidente
da Câmara Municipal de Peniche, Dr. António José Ferreira Sousa Correia Santos.------------Estiveram presentes os representantes das seguinte entidades:----------------------------- Agrupamento dos Centros de Saúde Oeste Sul -------------------------------------------------- Escola Agrícola Fernando Barros Leal ----------------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas de Cister ---------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas Fernão do Pó ---------------------------------------------------------- CQEP -------------------------------------------------------------------------------------------------- Instituto Emprego e Formação Profissional – Centro Emprego Oeste Norte ---------------- Associação Empresarial da Região Oeste -------------------------------------------------------- CGTP Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses ---------------------------------- Leader Oeste ------------------------------------------------------------------------------------------ Instituto da Segurança Social de Leiria ----------------------------------------------------------- Grupo de Ação Costeira do Oeste ----------------------------------------------------------------- ECOMAR--------------------------------------------------------------------------------------------- Conselho Municipal da Juventude de Alenquer ------------------------------------------------- Conselho Municipal da Juventude de Óbidos ---------------------------------------------------- Guarda Nacional Republicana --------------------------------------------------------------------- Liga dos Bombeiros Portugueses ---------------------------------------------------------------------Esteve ainda presente o Primeiro Secretário da OesteCIM, Dr. André Rocha de Macedo
e o assessor jurídico Dr. Fanha Vieira------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada por Marta Pacheco, Assistente Técnica da OesteCIM.---------- O Sr. Presidente do Conselho Estratégico, declarou aberta a reunião, com a seguinte
ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Tomada de Posse (elementos que não compareceram à reunião anterior);-------Ponto 2 – Aprovação da ata nº 2; -------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Informações;-------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Estratégia Oeste Portugal 2020: Agroalimentar;----------------------------------CEDI
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----Ponto 5 – Outros Assuntos de Interesse Regional------------------------------------------------Ponto 1 – Tomada de Posse;-----------------------------------------------------------------------Não compareceram os representantes das Entidades em falta para tomar posse.-------------Ponto 2 - Aprovação da ata nº 1 -----------------------------------------------------------------Foi presente a ata nº 2 e após apreciação, foi a mesma aprovada pelos representantes
das entidades presentes na anterior reunião.-----------------------------------------------------------Ponto 3 – Informações------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche fez o ponto da situação sobre
projetos que enquadram o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região
Oeste com intervenções prioritárias em diferentes áreas, como a eficiência energética, a
prevenção de riscos, a educação e formação, a inclusão social e criação de emprego, a
conservação do património e a modernização administrativa, essenciais à implementação
de uma parte substancial da Estratégia 2020 Oeste Portugal.---------------------------------------O Conselho Estratégico tomou conhecimento.----------------------------------------------------O representante da AIRO – Associação Empresarial da Região Oeste tomou a palavra
para destacar o papel da OesteCIM no projeto “Promoção do Espírito Empresarial” e a
grande abertura às empresas. Aproveitou para convidar os presentes a participar no jantar
de networking que se realizará no The Literary Man Hotel, em Óbidos, no dia 29 de
novembro e na Sessão de Sensibilização e Informação “Alojamento Local – Requisitos
Legais” que terá lugar na OesteCIM, no dia 13 de dezembro. Referiu também o acesso que
todos podem ter online a todas as informações referentes ao Oeste Empreendedor.------------O senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche sugeriu a inclusão dos membros
do Conselho Estratégico nas próximas ações da Promoção do Espírito Empresarial do
Oeste.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Estratégia Oeste Portugal 2020: Agroalimentar ---------------------------------O Primeiro Secretário interveio e explicou aos presentes a Estratégia Oeste 2020 na área
do Agroalimentar e a importância deste setor na mesma. Apresentou de seguida o senhor
Engº José Canha da Associação Portugal Fresh, a quem passou a palavra para uma
apresentação do projeto. ---------------------------------------------------------------------------------O Engº José Canha começou por fazer a projeção de um vídeo sobre a participação da
Portugal Fresh em feiras internacionais, passando de seguida à apresentação do projeto. A
Associação foi criada com o objetivo de promover a nível nacional e internacional os
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produtores portugueses de produtos agroalimentares e de conquistar relevância e
notoriedade internacional da qualidade dos produtos frescos assim como contribuir para
incentivar o seu consumo. A apresentação do Engº José Canha focou as diversas fases da
promoção dos produtos, assim como o resultado dessa promoção. --------------------------------O Presidente da Câmara Municipal de Peniche agradeceu a disponibilidade ao Engº
José Canha, referindo que deverá haver uma agregação a nível da OesteCIM para se
perceber como poderão ser feitas alterações ao nível dos PDM’s para beneficiar o setor
agroalimentar. Deu ainda conhecimento da ativação da Marca Oeste Portugal em eventos
de âmbito agroalimentar, como é o caso do SISAB e do Mercado LxRural, bem como de
eventos em que é feita a promoção dos produtores e produtos do Oeste, como é o caso do
Rip Curl com a ativação na tenda Oeste.---------------------------------------------------------------A representante da Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal deu indicação
dos cursos que têm abertos ligados ao setor agroalimentar, a importância da percentagem
de empregabilidade neste setor e o peso da mesma na escolha dos cursos por parte da
escola.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal de Peniche passou a palavra ao Engº José Canha
que respondeu explicando os problemas da empregabilidade no setor agrícola e da
importância da formação contínua.---------------------------------------------------------------------O representante do Agrupamento de Escolas de Cister interveio referindo o interesse
estratégico da educação. Mencionou o projeto “Plano Integrado e Inovador de Combate ao
Insucesso Escolar - Aluno ao Centro”. Sugeriu que o projeto Aluno ao Centro se cruze com
o PNPSE (Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar). -------------------------------------O Primeiro Secretário falou do trabalho realizado pela OesteCIM com a CEDRU
relativamente ao Insucesso Escolar e informou que, com o apoio das escolas, a OesteCIM
tentará conciliar o projeto com o programa do Governo. -------------------------------------------O representante da AIRO lançou um desafio relativamente ao tema do agroalimentar,
para que o mesmo possa ser incluído em futuras ações no âmbito do projeto da Promoção
do Espírito Empresarial do Oeste.----------------------------------------------------------------------O representante do Conselho Municipal de Juventude de Óbidos colocou algumas
questões ao Engº José Canha, referindo a importância da formação e do trabalho em
conjunto por parte dos jovens.---------------------------------------------------------------------------O representante do Conselho Municipal de Alenquer informou que o seu Município
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tentou abrir um curso de viticultura mas não foram efetuadas inscrições suficientes para
dar início ao mesmo. Deu a sua opinião referindo a importância que deve ser dada aos
cursos profissionais e que o sucesso dos mesmos passará por uma mudança de
mentalidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Engº José Canha respondeu aos representantes dos Conselhos Municipais da
Juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal de Peniche agradeceu as intervenções e finalizou o
ponto 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Outros Assuntos de Interesse Regional --------------------------------------------A representante do CQEP do Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira referiu o
papel dos Centros Qualifica no Oeste e deixou a sugestão de trabalho em rede e criação de
parcerias. Abordou ainda a importância da certificação do trabalho qualificado. Questionou
o Presidente da Câmara Municipal de Peniche no sentido de perceber se a OesteCIM foi
ouvida no âmbito dos Centros Qualifica, por parte da Agência Nacional para a Qualificação
e o Ensino Profissional. ----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal de Peniche respondeu à questão colocada,
informando que a OesteCIM não foi ouvida pela ANQEP. Referiu de seguida os objetivos
do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal e o desejo de que, no
futuro, saiam das reuniões do CEDI o desenvolvimento de ações, como no caso dos Centro
Qualifica.---------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente do Conselho Estratégico declarou
encerrada a reunião, pelas dezanove horas e trinta minutos, de que para constar se lavrou a
presente ata.-------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente do Conselho Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal

_________________________________________
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