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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA VINTE DE JUNHO DE 

DOIS MIL E TREZE  

 
-----Aos vinte dias do mês de junho do ano dois mil e treze, pelas dezanove horas, reuniu a 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, para uma sessão ordinária, na 

sede da Comunidade Intermunicipal, sita na Avenida General Pedro Cardoso, n.º 9, em Caldas da 

Rainha, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 1 – Informações; ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto 2 – Apreciação de Informação escrita sobre a Atividade da OesteCIM e da sua Situação 

Financeira, relativamente ao 2º Trimestre de 2013 (de 01 de abril a 31 de maio); -----------------------

-----Ponto 3 – Estratégia 2020 – Oeste Portugal; ------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 4 - Outros assuntos de interesse regional. -------------------------------------------------------- 

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro 

(Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal), o Sr. Alberto Manuel Avelino (Vice-

Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal) e o Sr. Júlio Manuel Lourenço Rodrigues 

(Secretário da Mesa da Assembleia Intermunicipal). -------------------------------------------------------- 

-----Estiveram presentes os membros da Assembleia Intermunicipal, que se passa a indicar: Pedro 

Mateus Guerra, Liliana Batista de Sousa, Raul José Afonso Duarte, César José Lourenço dos 

Santos, João Paulo Madeira Raimundo, Fernando Augusto Marques Rodrigues, Maria Helena 

Pereira Nogueira Santo, Maria de Lourdes Lopes de Matos Ferreira Calçada, Luís Filipe Faria de 

Brito Barros Mendes, Luís Manuel Gonçalves Rodrigues, João Carlos Barreiras Duarte, António 

Fernando Lopes, Luís Francisco Campos Silva, Anabela Martins Sá, Joaquim Marcos Rodrigues 

Henriques, Carlos Manuel Teixeira Marques, Pedro Gaspar Rodrigues, Pedro Miguel Machado 

Rodrigues da Costa, Victor Manuel Feliciano Pintéus, Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, em 

substituição de Elsa Maria Vaz Valente Pires, Pedro Miguel de Oliveira Marques, em substituição 

de Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Jorge Manuel Santos Sobral, Duarte Nuno Batista 

Ferreira, António Alberto Carvalho dos Santos, Teresa Maria Farto Faria de Sousa, João José Dias 

Ferreira, Hernâni Luís Henriques Santos, Fernando Rui Pereira de Oliveira, em substituição de 

Carla Maria Pereira Custódio, Joaquim Ascenção Pequicho, Maria de Fátima Soares Lourenço 

Duarte, Nuno Alexandre da Silva Salvador, Américo João Prazeres Vigia Matias, António Manuel 

Caria dos Santos, José Luís de Melo Silveira Botelho, José Carlos Ribeiro Capinha, José Luís 

Rocha de Oliveira, Anabela Blanc Capinha Corado, Rogério Manuel Dias Cação, José António 
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Leitão da Silva, Vítor Manuel Mineiro Lourenço, Rui Manuel Machado Carvalho, Tânia Isabel 

Ramos Mourato Jerónimo, em substituição de Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, Susana Maria 

Ribeiro Neves, Marco Henriques Claudino, António Carlos Nunes Carneiro e Rita João de Maya 

Gomes Sammer.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta justificada os membros: Elsa Maria Vaz Valente Pires, Alberto Manuel de 

Oliveira Reis Pereira, Carla Maria Pereira Custódio, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Luís Carlos 

Jordão de Sousa Lopes, José Augusto Clemente de Carvalho, José António Leitão da Silva, José 

António do Vale Paulos (membro substituto) Vasco Luís Lima Ribeiro (membro substituto) Paulo 

Ribeiro (membro substituto) e Ana Elisa Pedreira Martins (membro substituto). ----------------------- 

-----Tiveram falta injustificada os membros: Vítor Manuel Teixeira Narciso, João Pedro Marquis 

Garcia Rodrigues, Casimiro Francisco Ramos, Daniel Miguel Rebelo, Rui Miguel Matos Cosme 

Vargas Henriques, Vítor Miguel Silva Delgado Marques e José António Bombas Amador. -----------

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Carlos 

Manuel da Cruz Lourenço, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Jorge Manuel da 

Cunha Mendes Riso, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, Aristides Lourenço Sécio, 

o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Peniche, António José Ferreira Sousa Correia Santos, o 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, António Lopes Bogalho, o Sr. 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto da Silva Marques o Sr. Vice-

Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, Nuno Manuel Mota Silva e a Sra. Vereadora da 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Ana Paula Neves. ------------------------------------------------ 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal saudou os presentes e referiu 

que a presente reunião é a última do mandato, não se sabendo se voltarão a reunir nos mesmos 

moldes tendo em conta a alteração da Lei. -------------------------------------------------------------------- 

-----APRESENTAÇÃO DA ATA ANTERIOR-------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 13 da 

última reunião, realizada dia 19 de abril de 2013, se encontrava na Mesa para discussão. Não se 

registando intervenções a Ata foi posta à votação. -----------------------------------------------------------

-----Posta à votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com quatro abstenções. --------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que foi colocado na 

pasta de todos os Deputados um Questionário para o qual se pede a colaboração no preenchimento. 

Enquadra-se no âmbito do projeto de investigação intitulado “O Impacto da Reforma da 

Administração Local ao Nível do Quadro de Competências da Assembleia e Câmaras Municipais”. 

Trata-se de um trabalho académico, totalmente apartidário, que pretende contribuir para uma 
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dissertação de Mestrado em Administração Pública, aprovada pelo Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA -------------------------------------------------

-----No período que medeia entre a realização da última Assembleia e a presente foram enviados os 

seguintes documentos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Seis ofícios datados de 26/04/2013, dirigidos ao Presidente do Conselho Executivo da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste com o objetivo de informar quais as deliberações tomadas na 

Assembleia Intermunicipal de dia 19/04/2013, relativamente aos pontos discutidos; -------------------

-----Documento 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Onze ofícios datados de 26/04/2013, dirigidos a Sua Excelência o Senhor Presidente da 

República, a Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República, a Sua Excelência o Senhor 

Primeiro-Ministro, à Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, aos Grupos Parlamentares da Assembleia da República e ao Senhor Presidente do 

Conselho Executivo da OesteCIM, com envio da Moção em defesa da Região Demarcada de 

Aguardente DOC “Lourinhã e das instalações de envelhecimento (antigas Instalações do IVV); ----- 

-----Documento 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Doze ofícios datados de 26/04/2013, dirigidos aos Presidentes das Assembleias Municipais das 

Câmaras da OesteCIM a informar o agendamento da reunião da Assembleia Intermunicipal para o 

dia 20 de junho de 2013; -----------------------------------------------------------------------------------------

-----Documento 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Doze ofícios datados de 08/05/2013, dirigidos aos Presidentes das Assembleias Municipais das 

Câmaras da OesteCIM com a alteração dos Estatutos da OesteCIM, aprovada por unanimidade na 

reunião de 19/04/2013; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício Circular datado de dia 11/06/2013, dirigido aos Srs. Presidentes da OesteCIM e aos 

Deputados da Assembleia Intermunicipal com a convocatória para a presente reunião; ---------------- 

-----Documento 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email datado de 11/06/2013, dirigido aos Srs. Presidentes da OesteCIM e aos Deputados da 

Assembleia Intermunicipal a informar que os documentos de apoio à reunião de junho se encontram 

disponíveis para consulta. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA -----------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a ler a correspondência 
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recebida pela Mesa, tendo os documentos sido rubricados e ficando arquivados em pasta própria, 

anexa ao livro de Atas.--------------------------------------------------------------------------------------------

----Para além das justificações de faltas supra mencionadas a Mesa recebeu ainda os seguintes 

documentos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício da Comissão de Agricultura e Mar, datado de dia 07/05/2013, a acusar a receção da 

Moção em defesa da Região Demarcada de Aguardente da Lourinhã e a informar que a mesma foi 

distribuída a todos os membros da Comissão; ---------------------------------------------------------------- 

-----Documento 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício do Gabinete do Primeiro Ministro, datado de dia 13/05/2013, a acusar a receção da 

Moção em defesa da Região Demarcada de Aguardente da Lourinhã; ------------------------------------

-----Documento 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, datado de dia 20/05/2013, a acusar a 

receção da Moção em defesa da Região Demarcada de Aguardente da Lourinhã e a informar que a 

mesma foi encaminhada para o Coordenador dos Deputados do Partido Socialista, na Comissão 

Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local; ------------------------------------ 

-----Documento 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email da Presidência da República, datado de dia 21/05/2013, a acusar a receção da Moção em 

defesa da Região Demarcada de Aguardente da Lourinhã; -------------------------------------------------- 

-----Documento 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício do Grupo Parlamentar do CDS-PP, datado de dia 22/05/2013, a acusar a receção da 

Moção em defesa da Região Demarcada de Aguardente da Lourinhã e a informar que a mesma foi 

apresentada ao Deputado eleito pelo círculo eleitoral de Leiria; ------------------------------------------- 

----Documento 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, datado de dia 06/06/2013 a acusar a receção da 

Moção em defesa da Região Demarcada de Aguardente da Lourinhã; ------------------------------------

-----Documento 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ofício da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, datado de dia 19/06/2013, a informar 

que o Deputado Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira pediu suspensão de mandato por um 

período de 90 dias.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Costa colocou uma questão relativa às Juntas de Freguesia. Relembrou que 

há poucos anos houve um grande celeuma com a possibilidade dos Presidentes de Junta deixarem 
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de ter voto no orçamento e apelou a todos os outros Presidentes de Junta que reflitam sobre o lugar 

e papel dos Presidentes de Junta nas Assembleias Municipais. Na sua opinião o Presidente de Junta 

deve fazer parte das Assembleias Municipais mas não deve ter direito ao voto nas questões 

orçamentais. Seguidamente perguntou ao Sr. Presidente do Conselho Executivo qual a situação do 

Turismo do Oeste. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor António Carneiro informou que ia deixar de fazer parte da Assembleia Municipal 

de Torres Vedras e que dentro de poucos dias ia, igualmente, deixar de ser Presidente da Região de 

Turismo do Oeste. Relembrou a discussão da última Assembleia Intermunicipal em torno do 

Turismo do Oeste e voltou a referir que não ficam bem, agregados à Região de Turismo do Centro. 

Acredita que o seu comportamento foi o correto, mesmo quando tomou alguma posição mais dura. 

Aconteceu o que mais temia, o descaramento do Governo foi maior do que pensava. Ressalvou a 

posição do Secretário de Estado do Turismo, que entregou ao Conselho de Ministros, um Projeto-

Diploma que nada tinha a ver, no que diz respeito ao mapa, com aquilo que veio a acontecer. Na 

sua opinião o sucedido deveu-se a um conluio entre o PS e o PSD de Leiria. O Senhor Deputado 

Paulo Batista dos Santos esteve presente numa reunião com o Conselho Executivo da OesteCIM, 

tendo depois mandado uma carta “quase pidesca” em que relatava quem tinha tido o atrevimento de 

contestar a sua posição e passou a ler um pequeno trecho, que se transcreve: “além do mais a vossa 

posição contra o Centro pode cair muito mal no Centro, que vos tem recebido tão bem ao longo 

dos anos, com o dinheiro que lá vão buscar”. Em relação à carta foi respondido que o dinheiro não 

era do Centro, mas sim de Bruxelas e que o Oeste também levou para o Centro cerca de 

quatrocentos mil habitantes. Referiu, que na reunião decorrida em Aveiro, o Presidente Álvaro 

Amaro defendeu que o Oeste não era Centro mas sim Lisboa e que tem que haver um Governo que 

arrume o país, para que o Oeste só esteja no Centro, relativamente às questões financeiras e para o 

resto esteja ligado a Lisboa. O PENT (Plano Estratégico Nacional para o Turismo), aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 24 de 16 de abril de 2013 diz que o Oeste é de 

Fátima/Lisboa. O Governo publicou no dia 25 de outubro o decreto-Lei nº 228/2012 que diz que o 

Oeste é de Lisboa e Vale do Tejo e no nº 7 do art.1º diz que o 244 apenas se aplica para efeitos do 

Quadro Comunitário. O Senhor Secretário de Estado do Turismo, como lhe competia, remeteu para 

o Governo um documento onde o Oeste não era Centro, mas Lisboa e Vale do Tejo. Em Conselho 

de Ministros o documento foi alterado, ficando o Oeste no Centro. O Governo tem legitimidade 

para fazer o mapa que entender mas não deve contrariar a sua própria legislação. Foram vítimas do 

facto de Leiria não querer perder Fátima, que ficaria em Lisboa e Vale do Tejo. Atualmente, estão a 

contar ter uma Delegação do Oeste em Óbidos e pretendem continuar a ter a gestão da marca Oeste, 
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conjuntamente com a OesteCIM, bem como dos produtos estabelecidos como estratégicos para o 

Oeste, pelo PENT, nomeadamente o turismo náutico, o golf e o turismo residencial. Na prática, 

continuarão a trabalhar no Oeste e a promover a sua marca. ------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Sobral agradeceu, em nome do PS, a forma como os trabalhos foram 

conduzidos pela Mesa no decorrer do mandato. Para além dos problemas do turismo, quis fazer 

referência também aos problemas da saúde e do mapa judiciário. Chegados a fim do mandato, 

sentem que não houve uma afirmação do Oeste, das populações, dos industriais e, nos níveis de 

serviços públicos prestados à população, sentem que saem mais pobres do que quando chegaram e 

tomaram posse. Saudou a realização de uma carta elaborada pela Câmara e Assembleia Municipal 

de Peniche relativamente ao problema do Hospital de Peniche, nomeadamente, à firmeza com que a 

autarquia defendeu os interesses da sua população relativamente à saúde e a forma como foram 

explícitos na sua ação, no terreno e perante o Ministro. Assinalou, igualmente, o trabalho das 

Comissões de Utentes. A Região de Turismo é feita por todos os que vivem no Oeste, pelas suas 

indústrias, pela sua agricultura, pelo comércio, pela marca, pela qual tanto se tem falado e para 

defender um espaço real, com história e produto e que sentem que se está a esvaziar. Referiu a 

Conferência decorrida nas Caldas da Rainha, com a presença do Dr. Alberto Costa, Ex-Ministro da 

Justiça, pelo PS e o Dr. Laborinho Lúcio, também Ex-Ministro da Justiça, mas pelo PSD, onde 

abordaram a questão do mapa judiciário relativamente ao Oeste. Ninguém coloca em causa que 

haja necessidade de se tomarem medidas, desde que vão ao encontro das necessidades das 

populações, mas estão a tomar medidas que dificultam a vida dos utentes e dos profissionais. Estão 

a empobrecer as instituições no Oeste e a diminuir os serviços às populações. Saudou o Presidente 

da Assembleia, por o órgão ser um local onde se sentem bem a dizer o que pensam e a tomar as 

atitudes necessárias. Julga estarem todos do mesmo lado na defesa do Oeste e das instituições que 

servem as populações, mas lamentou que a Assembleia Intermunicipal não tivesse tido mais 

vontade, mais força, mais capacidade para que os autarcas tivessem sido ainda mais instigados a 

salvaguardar as instituições e as populações, sem qualquer tipo de receios. ------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação saudou a Mesa pela difícil tarefa que é gerir um grupo como a 

Assembleia Intermunicipal. Tudo o que foi dito em relação à Região de Turismo, à saúde e à justiça 

representa mais que simples mudanças estruturais, é a qualidade de vida e os direitos das 

populações que estão em causa. A questão do Hospital de Peniche está a atingir limites 

inadmissíveis e a empobrecer a Região. Relativamente ao Turismo do Oeste, manifestou, 

pessoalmente, a sua total solidariedade com a luta preconizada pelo Presidente António Carneiro, 

referindo que todo o processo é estranho, profundamente injusto para a Região e imoral. Ficou mais 
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preocupado ainda, quando se diz de forma clara, haver um conluio entre o PS e PSD de Leiria. A 

decisão tomada não decorre duma opção estratégica, da vontade das pessoas ou do interesse do 

território. Por fim, saudou a Assembleia Intermunicipal referindo não se saber ainda qual o futuro 

do órgão. É um espaço importante mas são pouco eficazes e terão que ser capazes de fazer mais e 

melhor. Todos estão identificados com o que são os interesses do Oeste, mas não sabem ou não 

querem ser práticos e colocarem de lado alguns constrangimentos em nome do que é 

verdadeiramente importante para o Oeste. A Assembleia Intermunicipal é um espaço de debate 

político extremamente importante e vital para o desenvolvimento da Região Oeste e compete a 

todos fazer com que seja eficaz. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Rodrigues saudou a Mesa pelo trabalho prestado durante o presente mandato e 

informou ser a última Assembleia Intermunicipal em que participa, devido ao facto de não se 

candidatar nas próximas eleições. Referiu que o órgão tem falta de legitimidade. Na sua opinião 

sente legitimidade enquanto eleito pelo concelho de Arruda dos Vinhos para representar o seu 

concelho na Assembleia Intermunicipal mas não sente legitimidade para representar os interesses 

de outros concelhos. Quem vier no futuro deverá ter essa legitimidade para defender os interesses 

do Oeste. A Assembleia Intermunicipal só terá verdadeiramente peso enquanto instituição, no dia 

em que forem eleitos pelo povo do Oeste. Na sua forma atual, é muito difícil terem legitimidade 

para defender os interesses do Oeste junto do Governo. Relativamente ao Turismo do Oeste referiu 

que a Região Oeste tem um peso muito forte para ser engolida quer por Lisboa quer pelo Centro, 

tem uma marca e especificidades únicas. Na sua opinião devem ter a capacidade para se unirem e 

defenderem o melhor possível os interesses do Oeste, quer na área do turismo ou da agricultura. Em 

relação à agricultura a maioria das pessoas do Oeste desconhecem que a Região é abastecedora dos 

mercados do norte da Europa. Não podem deixar esquecer as especificidades do Oeste mas sente 

que não têm peso suficiente para conseguir passar a mensagem. Quis deixar uma imagem de 

esperança que é a única maneira de chegarem a algum lado, as pessoas têm que ter esperança. O 

país tem áreas estratégicas e enquanto não houver pactos de regime, desde a saúde, justiça, 

fiscalidade e educação, nada conseguem fazer. Existem medidas que têm que ser transversais às 

forças políticas porque só assim o interesse do país está acima dos interesses dos partidos. Os 

partidos devem saber colocar os interesses do país na frente dos interesses partidários porque só 

assim conseguirão fazer do Oeste aquilo que ele deve ser e do país aquilo que todos desejam. -------

-----O Senhor António Carneiro interveio para expressar o seu agradecimento ao Deputado da 

Assembleia da República, Dr. Duarte Pacheco, que foi a única pessoa que sempre esteve ao lado do 

Oeste e assumiu em Declaração de Voto uma posição contrária à lei, enquanto os outros Deputados 
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eleitos pela Região ficaram silenciosos. ------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu que algumas das intervenções feitas 

foram bastante explícitas mas passou a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Peniche para maiores esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche explicou que no Conselho Executivo 

acompanha, especialmente, duas áreas, o mar e o turismo. O mar de forma mais natural e o turismo 

como consequência. Expressou a sua total concordância com o Deputado Luís Rodrigues 

relativamente às questões da legitimidade. É a legitimidade que lhes dá força para defenderem os 

interesses da Região. Em relação ao turismo e à sua defesa, afirmou que o Conselho Executivo fez 

tudo o que devia ter feito. Tomaram posições, fizeram demonstrações públicas nos momentos mais 

significativos, particularmente na Bolsa de Turismo de Lisboa e junto de quem deviam. Não é da 

responsabilidade de nenhum Presidente de Câmara ou do Conselho Executivo o resultado da Lei nº 

33/2013 do Turismo de Portugal. Existe uma grande incongruência nos documentos existentes, 

existe o documento publicado a 16 de abril, onde se publicita o PENT (Plano Estratégico Nacional 

para o Turismo) e na página 2183 pode ler-se onde o Oeste está enquadrado e o que diz 

relativamente a Lisboa, em termos de desenvolvimento turístico “…carecem de maior 

desenvolvimento os produtos de golf, náutico, náutica de recreio e surfing e turismo residencial, 

sobretudo no Estoril e no Oeste”. Ou seja, à data de 16 de abril de 2013 estão contemplados os 

produtos e em que quadro regional se desenvolvem. O documento informa ainda que se deverão 

divulgar os eventos internacionais e promover a oferta de surfing, tudo orientado para a Região de 

Lisboa, onde o Oeste está inserido. As prioridades contempladas no PENT, para a Região Centro 

não são as mesmas. Deixou uma nota política para quem está próximo dos partidos, nomeadamente, 

a importância de se rever o PENT. É necessário que transportem para a Região Centro os aspetos 

prioritários de desenvolvimento turístico contemplados para o Oeste, enquanto inserido na Região 

de Lisboa. Relativamente à Entidade Regional de Turismo da Região Centro, o Oeste deve estar 

muito orgulhoso do trabalho da OesteCIM relativamente à ligação ao Turismo do Oeste e aos 

empresários da Região. Foram à primeira reunião marcada para o dia sete de junho e a posição da 

OesteCIM foi a de suspensão da Assembleia Geral, na medida em que consideravam que na 

Assembleia Geral Constituinte da Entidade Regional de Turismo da Região Centro não estavam 

representados os empresários do Oeste. As únicas entidades convocadas para a referida Assembleia 

foram os cem Municípios mais as entidades que estavam na Região do Centro, ficando de fora os 

Pólos de Desenvolvimento Turístico, como o caso do Oeste. Esta ação do Oeste foi uma afirmação 

clara da importância que o Oeste tem e vai ter no quadro do Centro. Reuniram-se com os 
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empresários que constituem a Assembleia Geral do Turismo do Oeste, transmitindo uma posição de 

solidariedade em relação à sua exclusão e transmitiram os aspetos importantes dos novos Estatutos. 

Os Estatutos vieram ao encontro de algumas preocupações existentes, como as questões da 

delegação, mas existe uma questão não resolvida, que são as entidades do Oeste que pretendem que 

façam parte da nova Entidade. É outra frente que terão que levar a cabo, porque as eleições e as 

decisões são tomadas por aquele colégio eleitoral de cem, com Municípios e outros membros que 

não os Municípios. O Oeste vai ter que pugnar por ter uma representação das entidades privadas, 

para além dos Municípios, para que nas votações haja uma maior equidade. ---------------------------- 

-----ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 1 – INFORMAÇÕES --------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente do Conselho Executivo. -----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou não ter informações a prestar. ---------

------PONTO 2 – APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ATIVIDADE 

DA OESTECIM E DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVAMENTE AO 2º 

TRIMESTRE DE 2013 (DE 01 DE ABRIL A 31 DE MAIO) -------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente do Conselho Executivo. -----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou estar disponível para qualquer 

esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 3 - ESTRATÉGIA 2020 – OESTE PORTUGAL -----------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Secretário Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM cumprimentou os membros da Mesa e 

informou ter sido uma honra colaborar com o respetivo órgão. Seguidamente passou à apresentação 

do projeto Estratégia 2020 – Oeste Portugal e começou por solicitar aos Deputados que 

colaborassem com a OesteCIM e envolvessem todas as pessoas que considerassem necessárias para 

colaborar, no sentido de se criar uma estratégia real e ajudar a OesteCIM a desenvolver projetos 

que consigam financiamento para o desenvolvimento económico e social da Região Oeste Portugal. 

Informou, que respondendo ao desafio lançado pela Comissão Europeia, a Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, em parceria com uma rede de entidades regionais, deu início ao processo 

de construção do quadro de referência regional 2014-2020. A Estratégia 2020 tem três pilares de 

desenvolvimento: o crescimento inteligente, o crescimento sustentável e o crescimento inclusivo. 
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No crescimento inteligente o objetivo é melhorar a qualidade da educação, fortalecer o desempenho 

da investigação, promover a inovação e a transferência de conhecimento e utilizar todo o potencial 

das TIC; no crescimento sustentável o objetivo é introduzir soluções tecnológicas que possibilitem 

combinar o cumprimento das metas de redução de emissões com o aumento de competitividade e a 

redução de custos energéticos e no crescimento inclusivo o objetivo é fomentar uma economia de 

empregabilidade elevada marcada pela coesão territorial e social. O grande objetivo do trabalho é o 

desenvolvimento de um Programa Estratégico 2020 para a Região Oeste Portugal, reforçando a sua 

competitividade no contexto regional, nacional e internacional e fortalecendo a cooperação e 

articulação estratégica entre os Municípios e os demais agentes de desenvolvimento públicos e 

privados. As regras da metodologia do trabalho têm três pontos essenciais, nomeadamente, o 

envolvimento, copromoção e corresponsabilização dos agentes regionais, em torno de uma visão e 

estratégia comuns; um alinhamento de investimentos públicos e privados e lógicas de 

desenvolvimento integradas e contratos de parceria de base territorial e, por fim, a identificação em 

cada região das atividades que apresentam maior potencial para melhorar a sua competitividade, 

acompanhada do desenho das políticas necessárias para promover esse potencial, incluindo a forma 

de mobilização das partes interessadas. No âmbito do plano de ação e na forma que as regiões e as 

CIM’s se encontram a trabalhar, a OesteCIM desenvolveu um plano de trabalho, com diferentes 

grupos, alinhado com o que se faz a nível europeu. Criou-se um Grupo de Aconselhamento 

Estratégico, para o aconselhamento e orientação; o Grupo de Ação Regional, constituído pelos 

stakeholders regionais para a definição estratégica e de projetos; o Conselho Executivo, a quem 

cabe a avaliação e aprovação e a Equipa Técnica, que tem como objetivo o desenvolvimento geral 

do projeto. Em termos de fase o trabalho está dividido em seis fases, nomeadamente, em primeiro 

lugar, o planeamento detalhado do projeto; em segundo lugar, a análise do potencial de 

desenvolvimento regional; em terceiro lugar, a criação e dinamização do Grupo de Ação Regional 

Oeste 2020; em quarto lugar, o apoio no estabelecimento de redes e parcerias suprarregionais; em 

quinto lugar, a definição da Estratégia Regional Oeste 2020 e em sexto lugar, o desenvolvimento do 

Programa Estratégico Oeste 2020. A primeira fase do projeto, já executada, teve início em janeiro 

de 2013 e correspondeu ao trabalho inicial de planeamento fino das tarefas e atividades a 

desenvolver, tendo-se definido prazos concretos e responsabilidades de cada interveniente na 

execução e cumprimento dos mesmos. A segunda fase do projeto, também já executada, mas em 

fase de integração de contributos, correspondeu ao trabalho de avaliação dos instrumentos regionais 

e locais, em vigor, de apoio ao desenvolvimento, nomeadamente estratégias e programas 

implementados/em implementação no horizonte 2007/2013, bem como de recolha dos dados de 
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caracterização regional nas áreas do emprego, inovação, educação e formação, ambiente e 

sustentabilidade, eficiência energética, entre outras que se revelaram estruturantes para aferir o 

potencial e capacidade de desenvolvimento da Região. Nesta fase foram várias as entrevistas 

realizadas a empresas, escolas, associações, à Mesa e aos Líderes de Bancada da Assembleia 

Intermunicipal, aos Deputados eleitos pelo Oeste na Assembleia da República, aos Ministérios com 

responsabilidade na gestão dos fundos comunitários e inclusive, deslocaram-se a Bruxelas. De todo 

o trabalho descrito, resultou um documento que se encontra disponível no site da Estratégia 2020. 

A terceira fase do projeto está em fase de execução e corresponde à criação da plataforma de 

parceria a mobilizar e envolver ao longo de todo o projeto, baseando a abordagem nos processos de 

desenvolvimento “community led”. Identificar temas chave para a Região, mobilizar agentes 

dinamizadores internos e externos que permitam à Região debater fragilidades e oportunidades e 

dar início à construção da estratégia e carteira de ações 2020. Ao longo do trabalho já executado 

resultaram alguns pilares, identificados para serem alvo de discussão e contributos no âmbito dos 

três tipos de crescimento. No crescimento inteligente destaca-se a especialização económica, 

especialização científica e tecnológica, mapeamento e avaliação das TIC, política de inovação, 

internacionalização, empreendedorismo e educação, I&D e emprego qualificado; para o 

crescimento sustentável, destacam-se as alterações climáticas, a gestão da água e resíduos e o 

território e sistema urbano; para o crescimento inclusivo, destaca-se o emprego, o ensino e 

formação e a pobreza e exclusão social. Foram realizados três debates regionais, um dedicado ao 

crescimento inclusivo, no Bombarral, um dedicado ao crescimento sustentável, em Torres Vedras e 

o do crescimento inteligente, em Alcobaça. A quarta fase do projeto ainda em fase de iniciação 

corresponde à prossecução de um trabalho de networking, com especial enfoque para o 

estabelecimento de ligações com os organismos comunitários responsáveis pela definição e 

implementação das prioridades 2020, nomeadamente aqueles que tutelam os domínios identificados 

como chave para a capacitação regional. Prevê-se nesta fase, entre outras atividades, a possibilidade 

de deslocação de representantes da OesteCIM e GAR Oeste 2020 a Bruxelas no sentido de, 

presencialmente, debater e aferir orientações estratégicas para a Região. Há uma comitiva da 

OesteCIM que vai a Bruxelas na próxima semana, tendo já agendadas reuniões com todos os 

Deputados portugueses do Parlamento Europeu, nas várias áreas estratégicas. A quinta fase está em 

execução e corresponde ao desenvolvimento da Estratégia Regional Oeste 2020, a qual conterá a 

visão, os objetivos estratégicos, as metas globais de sucesso a alcançar, os fatores críticos, as redes 

de cooperação suprarregionais, o modelo de avaliação, entre outras informações relevantes. A sexta 

fase do projeto corresponde à elaboração do Programa Estratégico Regional Oeste 2020, que se 
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assumirá como documento de suporte ao período de programação 2014-2020. Este documento, 

construído com base numa abordagem de proximidade e orientado para a sensibilização e 

mobilização em torno das metas 2020, será o elemento de suporte à negociação dos apoios 

comunitários. Nesta fase vão proceder à identificação de atividades/projetos regionais e 

enquadramento na EE2020 e iniciativas emblemáticas europeias; à definição do plano 

individualizado de implementação de atividades e projetos Oeste 2020; à identificação de modelos 

de cooperação intra e suprarregional e multissetorial; à prioritização de atividades e 

estabelecimento de cronograma de execução; à definição de modelo de governação do Programa 

Estratégico Regional Oeste 2020; ao desenvolvimento e entrega do Programa Estratégico Oeste 

2020 e à disseminação do Programa Estratégico Regional Oeste 2020. Quanto à calendarização, 

informou que durante o mês de julho têm que entregar à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, o Plano Estratégico. Pretendem 

ainda incluir mais entidades privadas estratégicas através de uma comunicação individualizada, 

com o apoio dos Municípios. Por fim, informou que foi definido em Conselho Executivo que o 

documento não será um documento fechado, tendo em conta a existência de eleições durante o mês 

de setembro e de forma a tornar possível que os novos eleitos tenham oportunidade de participar na 

elaboração do mesmo. Em termos de valores, o Parlamento Europeu ainda não aprovou o 

orçamento, pelo que o valor negociado, ao nível da contratualização nacional são cerca de trinta mil 

milhões de euros. Assim, têm que mostrar que o Oeste tem uma visão e estratégia, bem como um 

quadro, bem definido, com projetos reais e benéficos para a Região, para terem poder de 

negociação. É necessário desenvolverem um grande lobby para poderem beneficiar ao máximo. ----

-----O Senhor Luís Barros Mendes elogiou o trabalho da Mesa durante as sessões decorridas e 

referiu ser a última reunião do mandato e provavelmente a última do órgão, porque tudo leva a crer 

que o novo enquadramento legal não prevê as Assembleias Intermunicipais. Referiu não partilhar 

de algumas das opiniões dadas relativamente ao facto de não sentirem legitimidade por terem sido 

eleitos por um concelho específico. Lembrou que alguns dos momentos em que houve consenso na 

Assembleia foram precisamente em projetos e áreas transversais a todos os concelhos, como foi o 

caso do Turismo do Oeste, que teve quase consenso no presente órgão. O próximo quadro 

comunitário já não é um “bolo” mas um “queque”, sendo muito pequeno e o Oeste depende do 

lobby que conseguirem fazer junto do Governo e das instituições europeias. O Oeste tem uma 

grande oportunidade ligada à agricultura e têm que definir qual a estratégia que querem para o 

Oeste, pelo que têm sido ouvidos os interlocutores regionais. Definir a estratégia para o Oeste é 

também definir aquilo que não é estratégia, ou seja se querem ir a todas não conseguem definir 
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quais as prioridades para a Região. Sabe que existem prioridades consensuais, turismo, agricultura e 

deveriam ser definidas, no máximo mais uma ou duas, porque se apresentarem dez prioridades, 

nenhuma delas o será. Foi o que disse na entrevista em que participou e julga fundamental terem no 

máximo cinco pilares estratégicos para o Oeste. Em termos do envolvimento dos privados é uma 

questão fundamental, mas mais importante é haver projetos intermunicipais. O próximo quadro 

comunitário é muito direcionado para projetos que envolvam mais que um município e apelou aos 

Srs. Presidente de Câmara que consigam desenvolver projetos que tragam uma mais valia para a 

Região Oeste e que sejam de abrangência intermunicipal. Espera que a Comunidade continue a 

servir para defender os interesses do Oeste e das pessoas do Oeste. Existe uma caraterística muito 

importante que nem sempre tem sido valorizada que é a capacidade empreendedora, acima da 

média nacional, das pessoas do Oeste. Não tem um pensamento pessimista sobre o futuro e sabe 

que o país vive uma situação difícil, mas não há uma crise económica que sempre dure; é por ciclos 

e este ciclo não será eterno. Resta saber o que será o futuro dependendo também dos cidadãos do 

Oeste fazerem com que o futuro seja melhor. -----------------------------------------------------------------

-----A Senhora Susana Neves agradeceu ao Secretário Executivo pela brilhante apresentação e 

congratulou a OesteCIM pela metodologia adotada na Estratégia. Na base da apresentação estão 

presentes conceitos de integração, de inclusão, de união e de construção de uma rede de 

proximidade com as pessoas, que sentem na “pele” os problemas. Gostava de saber os pontos fortes 

e fracos que foram identificados no diagnóstico, os projetos que já começaram a ser definidos e 

identificados e acrescentou mais um pilar fundamental de intervenção, nomeadamente a aposta na 

saúde. A saúde, quer no âmbito da profilaxia, onde se podem melhorar os cuidados de saúde 

primários, quer no âmbito paliativo, que é uma outra forma de profilaxia na fase final da vida de 

cada pessoa, no âmbito de cuidados de emergência, com proximidade e no âmbito da investigação. 

-----O Senhor Hernâni Santos mostrou-se agradado com a apresentação da Estratégia 2020 – 

Oeste Portugal. Informou estar disponível para colaborar, tendo estado presente no debate realizado 

em Alcobaça. Se pretendiam que as sessões fossem abertas a toda a população e a todos os 

membros da presente Assembleia deveriam ter optado por um horário que não fosse o laboral. Deu 

os parabéns à OesteCIM pela mais vaila conseguida para o projeto em causa, tendo em conta a 

importância que as sessões tiveram e a qualidade dos oradores. Em relação ao documento, apontou 

como o seu contributo, a capacidade que têm, visto estarem legitimados para defender os seus 

concelhos, de perceber que os mesmos têm as suas singularidades, especificidades e perceberem 

quais as de maior relevância, para que no final reúnam a mais valia que cada concelho tem, para 

integrar a Estratégia 2020. Fez referência ao concelho da Lourinhã e ao que considera de maior 
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relevância, nomeadamente a paleontologia, os dinossauros, considerando ser uma matéria de 

âmbito regional, nacional e internacional. A Lourinhã tem nos achados, relacionados com o mundo 

jurássico, o maior contributo a dar para o desenvolvimento do Oeste, para serem reconhecidos 

internacionalmente e criarem novas infraestruturas com condições para receber mais visitantes. -----

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para agradecer aos Srs. Presidentes de Câmara que têm 

honrado o presente órgão com a sua presença e mostrar o seu desagrado em relação aos que, 

praticamente, não estiveram presentes nas reuniões. Agradeceu aos Presidentes de Câmara 

presentes na reunião, que vão deixar de exercer as suas funções e que muito fizeram pelos seus 

concelhos e pelo Oeste, nomeadamente, o Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte 

Agraço, António Lopes Bogalho, ao Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Carlos 

Manuel da Cruz Lourenço, ao Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Jorge Manuel da 

Cunha Mendes Riso e ao Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, Aristides Lourenço Sécio. --

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM interveio para prestar alguns esclarecimentos. 

Em relação à intervenção do Deputado Luís Barros Mendes, referiu que os projetos intermunicipais 

são, efetivamente, a prioridade, inclusive para o Conselho Executivo. Em resposta à Deputada 

Susana Neves e à sua questão sobre os pontos fortes e fracos, informou ter uma série de elementos 

de que poderia falar, mas da avaliação que fizeram no diagnóstico, deu um exemplo, que se 

transcreve: “De forma surpreendente as estatísticas revelam que o setor agroalimentar português 

não produz o suficiente para satisfazer as suas necessidades, o que resulta num coeficiente de 

cobertura em torno dos 50%, muito embora tenha registado uma recuperação sustentada. Este 

setor tem contudo contribuído de forma crescente para o comércio internacional português 

atingindo uma cota de 10% em 2011. Os produtos mais exportados, nomeadamente, as bebidas, o 

pescado, as preparações dos produtos hortícolas e frutas, são os produtos com maior vantagem 

relativamente aos mercados internacionais.” São os produtos que o Oeste produz em maior 

qualidade e quantidade. Em relação aos projetos, referiu que ainda não existem projetos 

identificados, apenas existem definidas as áreas prioritárias. Em relação à saúde, reconheceu ser um 

pilar fundamental. Por fim, fez referência à bandeira do QualityCoast, informando que a Região 

Oeste Portugal está no top dos vinte destinos turísticos sustentáveis. O galardão foi possível graças 

ao empenho do Turismo do Oeste e dos Municípios, dando destaque ao Município de Torres 

Vedras que foi pioneiro no projeto. A Região Oeste Portugal é a primeira região do continente, a 

par com a região autónoma dos Açores a ter a certificação de destino QualityCoast, o que lhe 

confere uma garantia de qualidade. A partir do dia um de julho vão fazer uma ação em cada um dos 

Municípios dedicada ao hastear da bandeira QualityCoast. ------------------------------------------------- 
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-----PONTO 4 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL -----------------------------

-----A Senhora Teresa Sousa interveio para dar uma informação positiva para a Lourinhã e 

importante para o Oeste. O Deputado Duarte Pacheco entregou, no presente dia, na Assembleia da 

República um requerimento relativo às instalações da vinha e do vinho da Lourinhã, a fim de dar 

cumprimento ao estipulado nos compromissos da Ota. ------------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte lembrou aos presentes que no final da presente reunião não vão 

esgrimir-se mais as cores políticas, mas vai ficar o eco de um grupo de pessoas com várias 

sensibilidades, que lutaram pelo Oeste e que querem que o Oeste seja mais forte. Foram muitas as 

divergências mas na verdade o que os norteia é a qualidade da zona que habitam. Sente pena de não 

ter visto o jardim das variedades regionais ser feito em Alcobaça e de se ter dado pouca importância 

ao que é fundamental para a agricultura, ou seja, a carta de solos, com a classificação dos solos, 

tendo em atenção o seu uso e capacidade. Não de pode falar em agricultura sem ter o documento 

elaborado. Assim, não fica surpreendido com o que o país importa e exporta. Todos sabem da 

adesão à Comunidade Económica Europeia, que foi feita sem o devido ordenamento do país. Disse 

ter havido coisas que o surpreenderam nas reuniões do presente órgão, a Mesa surpreendeu-o pela 

positiva, tal como a presença dos Srs. Presidentes de Câmara e das suas intervenções, bem como de 

várias intervenções de colegas. Independentemente das divergências existentes é mais forte aquilo 

que os une em prol do Oeste. ------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Silveira Botelho referiu ter havido uma intervenção, por parte da Mesa, muito 

indelicada relativamente aos Presidentes de Câmara que vão cessar mandato. O Presidente da 

Câmara Municipal da Lourinhã, José Manuel Custódio e o Presidente da Câmara Municipal de 

Caldas das Rainha, Fernando Costa, estiveram uma vida inteira ao serviço da comunidade, tiveram 

responsabilidades na força dada às Comunidades Intermunicipais, e não terem tido direito a uma 

palavra, pareceu-lhe pouco feliz. Referiu-se depois também aos mais novos, nomeadamente, o 

Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Telmo Faria, e o Presidente da Câmara Municipal da 

Nazaré, Jorge Barroso, referindo ter sido, de facto, uma intervenção pouco feliz. Sentiu-se na 

obrigação de fazer o presente acrescento nos agradecimentos. Por último, fez referência a um 

espetáculo fantástico, decorrido no dia dezoito de maio, na freguesia de A dos Negros. Foi feita 

uma recriação histórica, à semelhança do que foi feito em Guimarães no âmbito da Capital 

Europeia da Cultura. Foi um espetáculo onde tudo se expressou pelo movimento, com 

apontamentos de dança, canto, coreografias várias, poesia, música e utilizando figurantes locais. 

Foi uma recriação fantástica, com três horas cheias de cor, movimento, vida e bom gosto. Tratou-se 

de uma recriação amadora, mas com um aspeto muito profissional que pode servir de estímulo e 



FL. 343 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 14/ 2013 Reunião de 20.06.13 

 
incentivo à realização de mais eventos do género no Oeste, que possam ajudar a restituir o orgulho 

de serem rurais. A comunicação social da região, apesar de lá ter estado não deu ao evento qualquer 

tipo de relevo ou destaque. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues respondeu ao colega Silveira Botelho referindo que fez a sua 

intervenção em nome particular e não em nome da Mesa. Teve a preocupação de referir que apenas 

se ia dirigir aos Presidentes de Câmara que se encontram na presente reunião, que têm 

acompanhado sempre os trabalhos. Não pretendeu diminuir ou esconder o trabalho dos outros 

Presidentes de Câmara. Por fim, referiu acompanhar o colega na saudação aos restantes Presidentes 

de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal seguidamente colocou à 

votação a aprovação da Minuta da Ata, que foi aprovada por unanimidade. -----------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que a Comunidade tem vinte e seis 

anos, de altos e baixos e que hoje, veem uma Região com uma pujança e afirmação em termos 

nacionais e não só, que se deve às pessoas. A Região tem a sua própria identidade enraizada, apesar 

das derrotas sofridas, como é o caso do turismo. Outra batalha perdida diz respeito às 

compensações da Ota, nas quais referiu os meses de trabalho dedicados a esse dossier e a assinatura 

do documento com toda a “pompa e circunstância”. Se o Oeste cresceu com derrotas e vitórias, 

certamente iremos sofrer mais derrotas mas também mais vitórias e os oestinos são guerreiros e vão 

continuar a lutar pela Região. Por fim, agradeceu em nome de todos os Presidentes do Conselho 

Executivo, aos Deputados e à Mesa da Assembleia Intermunicipal. ---------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal relembrou que continuam em 

funções até serem substituídos. Agradeceu os elogios feitos à Mesa, referindo terem trabalhado 

sempre com a máxima isenção. Pessoalmente, agradeceu a colaboração dos amigos Alberto 

Avelino e Júlio Rodrigues, na condução dos trabalhos. Agradeceu aos membros da Assembleia, a 

forma como permitiram que dirigissem as reuniões, agradeceu aos membros do Conselho 

Executivo, pela ajuda e colaboração e aos funcionários da OesteCIM que tornaram possível a 

realização das reuniões, nomeadamente, o Dr. André Macedo e a Dra. Helena Abreu. Terminam o 

mandato com a esperança que o Oeste não vai perder a sua identidade e continuam a acreditar na 

Região Oeste Portugal.--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------ENCERRAMENTO---------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal declarou encerrada a reunião, 
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pelas vinte e uma horas e trinta minutos do dia vinte de junho de dois mil e treze, de que, para 

constar se lavrou a presente Ata -------------------------------------------------------------------------------- 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 
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