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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL  DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE,  REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E NOVE 

 
----- Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano dois mil e nove, pelas vinte e uma 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 – Ratificação do Contrato de “Aquisição da Prestação de Serviços de Revisor Oficial 

de Contas”;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 3 – Aprovação da revisão orçamental nº 3 de 2009 da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 4 – Integração da Comunidade Intermunicipal do Oeste na Oeste Sustentável – Agência 

Regional de Energia e Ambiente do Oeste e aprovação dos seus Estatutos;-------------------------------

-----Ponto 5 – Aprovação das Grandes Opções do Plano e Proposta de Orçamento para 2010 da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste;-------------------------------------------------------------------------- 

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José Luís Lalanda Ribeiro (Presidente da 

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

Assembleia Intermunicipal) e o Sr. Vítor Manuel Mineiro Lourenço (na substituição do lugar de 

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 Santos, 

João Paulo Madeira Raimundo, Nuno Gonçalo Cruz Inácio, em substituição de Fernando Augusto 

Marques Rodrigues, José Manuel Damião Lopes Padilha, em substituição de Vladimiro Castilho de 

Matos, Maria de Lurdes Lopes de Matos Ferreira Calçada, Luís Manuel Gonçalves Rodrigues, João 

Pedro Marques Garcia Rodrigues, em substituição de José Joaquim Ferreira Frade, 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, Vítor Manuel Feliciano Pintéus, Elsa Maria Vaz 

Valente Pires, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Daniel Miguel Rebelo, Jorge Manuel dos 

Santos Sobral, Mário António Duarte Pacheco, António Alberto Carvalho Santos, Teresa Maria 

Farto Faria de Sousa, João José Dias Ferreira, Hernâni Luís Henriques Santos, Artur Mário Ribeiro 



FL. 1 1  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 2/ 2009 Reunião de 22.12.09 

 

do Rosário e Silva, Joaquim Ascenção Pequicho, Maria de Fátima Soares Lourenço Duarte, Nuno 

Alexandre da Silva Salvador, Américo João Prazeres Vigia Matias, António Manuel Caria dos 

Santos, Feliciano José Barreiras Duarte, José Carlos Ribeiro Capinha, José Luís Rocha Oliveira, 

Sílvia Sara Sousa Saramago, Anabela Blanc Capinha Corado, Rogério Manuel Dias Cação, Vítor 

Miguel Silva Delgado Marques, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, José António Bombas Amador, 

José António Leitão da Silva, Eduardo Lopes João, em substituição de Júlio Manuel Lourenço 

Rodrigues, Vítor Manuel Mineiro Lourenço, Rui Manuel Machado Carvalho, Luís Carlos Jordão de 

Sousa Lopes, José Augusto Clemente de Carvalho, José António do Vale Paulos, em substituição 

de Susana Maria Ribeiro Neves, Marco Henriques Claudino, Hugo Gerardo Fernandes Pereira Silva 

Lucas, em substituição de António Carlos Nunes Carneiro e Rita João de Maya Gomes Sammmer. -

-----Tiveram falta justificada os membros: Fernando Augusto Marques Rodrigues, Maria Helena 

Pereira Nogueira Santo, Vladimiro Castilho de Matos, Luís Filipe Faria de Brito Barros Mendes, 

José Joaquim Ferreira Frade, Casimiro Francisco Ramos, Júlio Manuel Lourenço Rodrigues, 

Susana Maria Ribeiro Neves, António Carlos Nunes Carneiro e Ana Elisa Pedreira Martins 

(membro substituto). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta injustificada os membros: Pedro José Martins Esteves (membro substituto), João 

Bernardo Cassola de Sousa Galvão Teles (membro substituto) e Ana Margarida Gaio Henriques 

Neves (membro substituto).-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Estiveram ainda presentes o Sr. Presidente do Conselho Executivo, Carlos Manuel da Cruz 

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

Riso, o Sr. Nuno Manuel Mota da Silva, em substituição do Sr. Presidente da Câmara Municipal do 

Bombarral, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, Aristides Lourenço Sécio, o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Jorge Codinha Antunes Barroso, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Óbidos, Telmo Henrique Correia Daniel Faria, 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 e o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel Soares Miguel.------------------------------------------------ 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal começou por informar que na 

pasta distribuída a todos os membros, estava um mapa de distribuição de tempos, que é uma 

proposta para a reunião, excepto se houver outra, que queiram pôr à discussão. No fundo, acabou 

por ser uma redistribuição do tempo que estava atribuído aos Independentes, pelas outras bancadas. 

Deu indicação, que na pasta estava também um impresso referente às ajudas de custo e subsídios de 
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transporte, referindo que na última reunião houve muitos membros da Assembleia que o não 

preencheram e outros que não assinalaram os campos devidos e a contabilidade da casa diz que, o 

que não estiver devidamente assinalado, não é pago. Referiu ainda que a Comunidade 

Intermunicipal pensa pagar aos membros, no mês a seguir à realização da Assembleia 

Intermunicipal, colocando o valor na conta dos Srs. Deputados. Relativamente ao mesmo assunto, 

informou também que são necessários na Comunidade Intermunicipal, os dois impressos para 

efeitos contabilísticos: o original e o duplicado.---------------------------------------------------------------

-----APRESENTAÇÃO DA ACTA ANTERIOR-----------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Acta n.º 1 de 

onze de Dezembro, distribuída na pasta a todos membros, não foi enviada mais cedo, porque não 

houve tempo de a elaborar, dada a proximidade entre as duas Assembleias. Perguntou aos membros 

se estes queriam interromper os trabalhos por algum tempo para lerem a Acta, a fim de se 

efectuarem possíveis alterações. Informou, que foi feita uma chamada de atenção pelo Sr. 

Secretário (que se encontra na Mesa a substituir o Deputado Júlio Rodrigues, que não pode estar 

presente), referente ao cabeçalho, que datava a reunião de 11/01/2009 e deveria ser 11/12/2009, 

lapso este que será corrigido. Voltou a perguntar se queriam uma interrupção de cinco minutos para 

lerem a Acta ou se estavam em condições de votar. Não havendo resposta, o Vice-Presidente da 

Mesa, o Sr Alberto Manuel Avelino sugeriu ao Presidente da Mesa que fizessem a votação da Acta 

a seguir ao período Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------

-----POSSE DOS MEMBROS QUE FALTARAM À TOMADA DE POSSE------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal chamou, para Tomar Posse, os 

membros da Assembleia Intermunicipal que não haviam estado presentes na reunião de dia onze de 

Dezembro. Sendo eles o Sr. Deputado César José Lourenço dos Santos, o Sr. Deputado Luís Filipe 

Faria de Brito Barros Mendes (que não se encontrava presente), o Sr. Deputado José Joaquim 

Ferreira Frade (que não se encontrava presente, por motivos de saúde), o Sr. Deputado Rogério 

Manuel Dias Cação, a Sra. Deputada Susana Maria Ribeiro Neves (que não se encontrava 

presente), o Sr. Deputado José Carlos Ribeiro Capinha e o Sr. Deputado Pedro Gaspar Rodrigues. --

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal pediu aos Deputados que se 

encontravam em substituição, o favor de se dirigirem à Drª. Helena Abreu e solicitarem uma Ficha 

de Identificação. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

-----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 Actas.--------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

-----Carta enviada pelo membro Dr. António Carneiro, na qual lamenta não estar presente, por 

motivos profissionais, pois teve uma reunião em Lisboa com Americanos que estão a analisar 

tecnicamente um grande projecto de investimento para Alenquer e Azambuja. Como Presidente da 

Região de Turismo do Oeste, pede que se faça chegar a cada um dos presentes, uma agenda da 

Região de Turismo do Oeste. Esta agenda foi colocada junto das pastas dos membros da 

Assembleia, e no lugar de cada um. O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, em nome 

de todos, agradeceu. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Email do Deputado José Augusto Carvalho, datado de 12 de Dezembro de 2009, a solicitar o 

envio dos endereços de email dos membros da bancada a que pertence, o qual foi respondido no dia 

16 de Dezembro de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

-----O Senhor Pedro Costa solicitou a palavra dizendo que gostaria de ser informado da razão pela 

qual, as várias instalações do IVV foram cedidas aos vários Municípios e porque razão o Cadaval, 

tendo uma instalação no Vilar, acabou por não ter essa instalação cedida. Seguidamente, falou aos 

Deputados de um problema diferente, que como defensor do transporte público, tem que referir em 

termos do Oeste. Disse à Assembleia da Comunidade, que vê com alguma preocupação, depois dos 

caminhos-de-ferro portugueses terem feito um bom investimento na ligação por inter-cidades a 

Coimbra, assistir, na semana que decorria, ao fim dessas ligações e vê-las direccionadas para a 

Figueira da Foz. Considera este facto, um recuo, tendo em conta o estado em que se encontra a 

linha do Oeste, e que a Assembleia Intermunicipal e os seus Órgãos Executivos deviam junto da CP 

lutar para que o serviço ferroviário no Oeste tivesse melhor qualidade e fosse dignificado nas suas 

ligações ao Norte. Indicou que podiam, juntos, dar indicações à CP de que não estão satisfeitos e 

que para além do transporte ferroviário há também o transporte rodoviário. -----------------------------

-----O Senhor Raul Duarte começou a sua intervenção dizendo que o seu pinheiro de natal é 

simples, é verde e é castanho. É castanho porque politicamente se criou o nemátodo do pinheiro, e 

os pinheiros morrem. O meu pinheiro de natal não tem o efeito que todas as crianças gostam de ver, 
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não tem as luzes que iluminam os espíritos e que dão grandeza às almas. O meu pinheiro de natal é, 

este ano, alvo da crise económica internacional, tem a propaganda toda que a publicidade das 

televisões estatais, não estatais e todas as outras que tais, fazem como se fosse uma coisa a mais que 

existisse no país e que não servisse para nada. O meu pinheiro de natal, este ano, sabe a amargo, 

porque há muitos desempregados, porque há muitas famílias sem pão e porque há muita gente que 

fala e tem razão. O meu pinheiro de natal, este ano, tem coisas graves, coisas que não agradam e, 

não há Assembleias Municipais, Intermunicipais e, até as outras que tais, a que chamam 

Assembleia da República que sirvam para resolver os problemas. O meu pinheiro de natal não tem 

Primeiros-Ministros, não tem Presidentes da República, que por acaso andam às avessas de 

candeias ou sem candeias, mas que andam com as ideias e vamos lá mudar as ideias. O meu 

pinheiro de natal tem apenas, em termos dourados, uma coisa que possa desejar, paz, amor, trabalho 

e Boas Festas para todos. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, não havendo mais 

intervenções a registar, deu a palavra ao Presidente do Conselho Executivo. ----------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo começou por responder ao Deputado Pedro 

Costa, sobre a linha do Oeste, na qual referiu não saber ao certo o que se passa e que terão que fazer 

algumas diligências nesse sentido. Em relação às instalações do IVV, passou a palavra ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal do Cadaval. -----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal do Cadaval referiu que a transferência das 

instalações do IVV para os diferentes Municípios, faz parte das compensações da não construção 

do aeroporto da Ota, e desconhecendo-se em que condições é que essas transferências poderiam ter 

lugar, o Município do Cadaval não mostrou interesse em ficar com a instalação do Vilar. É essa a 

razão pela qual a instalação do IVV do Cadaval não foi já cedida ao Município do Cadaval. ---------

----- O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que visto não se 

registarem intervenções acerca desse assunto, procederiam à votação da Acta. Posta à votação, a 

acta foi aprovada, por maioria, com onze abstenções. ------------------------------------------------------- 

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

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu a palavra ao Sr. Presidente 

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo deu algumas informações sobre o andamento de 

alguns projectos, como é o caso da AMO MAIS, da qual se fará a escritura, dentro de algumas 
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semanas, provavelmente até ao dia 15 de Janeiro. A AMO MAIS é uma associação de fins 

específicos, que resultou da reformulação da Comunidade Urbana. A Comunidade Urbana 

transformou-se na AMO MAIS, tendo em conta que vamos ter mais dois Municípios que não são 

desta NUT, e que são os Municípios de Azambuja e Rio Maior, isto porque com as negociações que 

estão a decorrer relativamente à junção da Resioeste com a Valorsul, uma das implicações é que o 

capital social de cada município seja detido por um todo, que irá ser a AMO MAIS. As negociações 

com a Valorsul, estão de momento, dependentes da Câmara Municipal de Lisboa. Solicitou-se às 

Águas de Portugal uma reunião, com carácter de urgência, tendo em conta que o preço da água que 

se lhe compra é alto. O custo que os Municípios pagam às Águas do Oeste, que por sua vez 

compram à EPAL é elevadíssimo. Estamos a comprar água mais cara que na própria Lisboa. Em 

conversações com as Águas de Portugal, foi dito que a única maneira de baixar os custos seria a 

EPAL ter uma participação nas Águas do Oeste. Estão a tentar colocar o preço da água em alta, 

mais baixo. Em relação à Pisoeste, outra empresa da Comunidade Intermunicipal, já foi alargado o 

seu objecto social, neste momento estão a fazer um projecto para lançar um concurso internacional, 

com vista à obtenção de melhores preços e alargar o fornecimento não só aos Municípios do Oeste, 

mas também às associações da Região e quiçá aos próprios funcionários. Em relação ao Programa 

da Ota, este está a avançar, com alguns atrasos devido às eleições, continuando com o projecto o 

Ministério das Obras Públicas, e mantendo-se a equipa da Comunidade Intermunicipal. ----------

PONTO 2 – RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE ”AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS” ---------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu a palavra ao Sr. Presidente 

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo começou por dizer que é um assunto simples, 

visto tratar-se apenas da Aquisição da Prestação de Serviços de Revisor Oficial de Contas, do qual 

já tínhamos um contrato por um ano e agora pretende-se, por mais três. O concurso foi feito 

naquela altura e agora pretende-se a ratificação por causa do alargamento de prazos. É um assunto 

que é obrigatório vir à Assembleia Intermunicipal. ----------------------------------------------------------

-----O Senhor Carlos Marques referiu que por uma questão de princípio, o Conselho Executivo 

não tem qualificações, poderes para nomear o Revisor Oficial de Contas. É uma competência 

exclusiva da Assembleia Intermunicipal pelo que, no seu entendimento, pensou tratar-se de um 

lapso, mas o Sr. Presidente do Conselho Executivo disse que não, que foi, efectivamente uma 

questão assumida. Assim, gostariam de ser esclarecidos, se o Conselho Executivo assumiu as 
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competências que pertencem à Assembleia ou se há um equívoco em termos legais, porque a Lei 45 

diz, na alínea o) do artigo 13º que é a Assembleia Intermunicipal que tem a competência para fazer 

a nomeação do Revisor Oficial de Contas e os Estatutos da Intermunicipal, também dizem 

exactamente o mesmo, na alínea p) do artigo 16º. Como entendem que cada macaco deve estar no 

seu galho, naturalmente o Conselho Executivo têm a competência de propor e a Assembleia de 

nomear. Gostariam de ser esclarecidos em relação a esta matéria. -----------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo começou por esclarecer que o Conselho sabe 

das suas competências, por isso é que o ponto tem o nome de “ratificação”. O procedimento foi 

feito e não havendo tempo para esperar e sabendo que cada macaco deve estar no seu galho o 

assunto foi trazido à Assembleia para ratificação, porque têm conhecimento das suas competências. 

-----O Senhor César Santos refere a Lei, dizendo que a nomeação é competência da Assembleia 

sob proposta do Executivo e a terminologia usada é a palavra ratificação, o que pressupõe a 

concordância, a anuência com o acto já executado, que é o caso. A diferença objectiva entre a 

palavra ratificação e a palavra nomeação não é uma questão de semântica é uma questão, neste 

particular, absolutamente prática, ou seja, esta Assembleia tem, por uma questão de princípio de 

acordo com a Lei 45, a competência para nomear, sob a proposta do Executivo e a Assembleia não 

tem que dar anuência, não tem que ratificar, não tem que passar por uma decisão já tomada pelo 

Executivo e simplesmente vir aqui ratificar o ponto. ---------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação começou por mencionar que “aquilo que se ratifica, também não se 

ratifica”, isto é, o que se apresenta para ser ratificado, poderia, eventualmente, não o ser. Quando 

se diz que se encontram reunidos para ratificar, ninguém é obrigado a faze-lo, se a maioria da 

Assembleia não ratificar a proposta apresentada, naturalmente, isso trará consequências para quem 

fez a nomeação, eventualmente, indevida, como na leitura que foi feita. Da parte da CDU, não 

serão levantadas questões, pareceu ser um procedimento determinado pelas circunstâncias em que a 

decisão foi tomada. Há questões em que são intransigentes, quando estão em causa, obviamente 

questões de princípio ou questões de fundo, no caso parece que foi tomada uma decisão em 

consonância com aquilo que era preciso salvaguardar. Entendem que o assunto, independentemente 

da terminologia, que aqui, é discutível, não diz que os colegas não têm razão, mas o que está 

realmente em causa, é a aprovação, ou não, a ratificação, ou não, da decisão tomada pelo Conselho 

Executivo e nessa medida, não lhes parece que saia lesada a capacidade que a Assembleia 

Intermunicipal tem, no sentido de poder decidir a favor ou em contrário a um pedido de ratificação 

que foi apresentado. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Luís Rodrigues falou em nome do PSD, dizendo que terminologicamente, de facto 

a redacção não foi feliz e têm que ser rigorosos, a redacção não deveria ser ratificação, mas 

nomeação, embora que em termos práticos, partilham e subscrevem a posição da CDU, no sentido 

de que, efectivamente, se não ratificarem não pode ser nomeado, se entenderem o ratificado com 

um sentido mais amplo, podem nomear o Revisor Oficial de Contas. -------------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho referiu que estão no melhor espírito construtivo e que 

gostariam que a intervenção que acabou de ser proferida tivesse sido feita pelo Sr. Presidente do 

Conselho Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Carlos Marques mencionou que não quis pôr em causa a necessidade de ter sido 

contratado o Revisor Oficial de Contas, não estão a impedir ou bloquear o que quer que seja, o que 

pretendem é que as palavras digam, efectivamente, o seu significado. Se a documentação tivesse 

nomeação, que é quem tem competência para nomear, com efeitos retroactivos à data da assinatura 

do contrato, estaria óptimo. O problema é que quem tem a competência para nomear é a 

Assembleia e o Conselho Executivo propõe que a Assembleia ratifique uma coisa que não pode 

ratificar porque quem pode ratificar é um órgão em relação às decisões do Seu Presidente, e o 

Conselho Executivo não é o mesmo órgão que a Assembleia Intermunicipal. O que entendem, é que 

não querem pôr em causa a necessidade, porque, efectivamente, é imprescindível que esse técnico 

exista e que desempenhe convenientemente as suas funções o que querem é uma questão de 

princípio, a língua portuguesa tem significados e não podemos estar a tentar encontrar sinónimos 

que o não têm. Se disserem que é uma nomeação com efeitos retroactivos à data da assinatura do 

compromisso, fica tudo bem, mas ratificação de uma coisa que não pode ser ratificada é que não 

podem entender. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu que pretende é que o problema se 

resolva, não mostrando objecções a que seja feita a alteração. ---------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que em vez de 

ratificação passará a ser Nomeação do Revisor Oficial de Contas com efeitos retroactivos. 

Questionou, depois os Deputados no sentido de saber se haveria alguma objecção à alteração do 

título do ponto, para Nomeação do Revisor Oficial de Contas. Não havendo objecção, informou que 

o próprio texto da proposta apresentada pelo Conselho Executivo, na parte final, fala que é com 

efeitos retroactivos e que o ponto se passará a designar “Nomeação do Revisor Oficial de Contas”.-

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do 

Conselho Executivo a votação a qual foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------
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------PONTO 3 – APROVAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 3 DE 2009 DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE” ----------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu a palavra ao Sr. Presidente 

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu que a revisão orçamental nº 3 tem como 

único fundamento a inclusão do saldo da gerência anterior que ainda não tinha vindo à Assembleia. 

Informou, que para alguma explicação adicional poderiam dirigir-se à Drª. Helena Pinto. ------------

---O Senhor César Santos começou por referir que percebiam a formalidade da questão, tendo 

também conhecimento que é uma questão prática transferir saldos, lidam com isso todos os anos. A 

questão, no entanto, não se prende com a simplicidade do acto, a informação e transparência de 

qualquer explicação técnica, de qualquer ponto técnico-político é vital ao bom funcionamento de 

qualquer órgão e à produtividade dos trabalhos. Neste particular, a explicação não pode ser a 

simples alínea b), aumentamos daqui, transferimos dali. Tem que haver uma explicação política 

para qualquer assunto trazido à Assembleia, por vários motivos, primeiro porque a Assembleia o 

merece, dignifica os trabalhos, porque aumenta a velocidade e porque cria produtividade; em 

segundo, até pela natureza da dignificação. Este Órgão está a dar os seus primeiros passos e é vital 

para a afirmação política e prática desta experiência, que acaba por ser uma experiência 

embrionária, que nós também queremos práticas e métodos de bom trabalho e de explicação. 

Porque o nosso caminho é todo igual, aliás este Órgão tem uma especificidade quase única, esta 

questão do Executivo misto, de cores e geografia. É essencial que todos os assuntos que venham 

tragam ou uma explicação técnica, que não trazendo explicação política se dá como aceite pelo 

Executivo ou uma explicação política do Órgão, porque não pode ser uma simples formalidade, que 

apesar de sabermos que o é, carece de uma explicação, até pela boa condução dos trabalhos e pela 

dignidade, que cada um de nós tem de emprestar ao Órgão. ------------------------------------------------

----O Senhor Presidente do Conselho Executivo mencionou que a única justificação que encontra 

é a obrigatoriedade, os números foram apresentados, não encontra mais explicações para dar. ------- 

-----O Senhor César Santos lamenta a persistência e lê o ponto b) que é a única explicação que 

têm, para além do preceitual “ Ponto B – a revisão orçamental se deve ao facto de se ter de fazer 

face às despesas que não estavam previstas no orçamento inicial, conduzindo à criação de algumas 

rubricas orçamentais e aumento de outras”, Quando diz que foram para um lado e não para outro, 

parece natural, ao ler, que uns valores baixaram e outros subiram, nem necessitava de ler os 

assuntos. Como o deve e o haver batem certo, presume que contabilisticamente esteja certo, mas 
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como não estão a substituir-se ao ROC, que acabaram de nomear, estão numa Assembleia 

Intermunicipal de carácter político, a pergunta que se coloca é, porque é que abrimos outras 

rubricas, quando acabou de dizer que havia apenas transferências e afinal há abertura de rubricas. 

Parece que apesar da simplicidade do assunto, todos os temas que vêm à Assembleia e, se merecem 

ser trazidos e se a Lei obriga a que sejam trazidos, carecem de uma explicação, ou técnica, por parte 

da contabilidade e sem uma explicação pelo Executivo, ou seja aceita a explicação técnica ou 

carecem de uma simples explicação. Refere que não queria dez folhas para ler, se calhar meia folha 

explicaria o assunto, explicando assim o que pretendia. Queria que a Assembleia, em todos os 

assuntos, e é uma questão de princípio, tivesse uma explicação que não fosse “abrimos umas, 

fechamos outras, transferimos de um lado para o outro, porque isto é uma questão de números e 

não de tráfego”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Helena Pinto esclareceu que a revisão para inclusão do saldo da gerência anterior é 

obrigatória, uma vez que temos o valor reflectido financeiramente nas contas mas no entanto, ainda 

não se encontra orçado. Em termos da abertura de rubricas, este facto prende-se com a apresentação 

de uma candidatura que a Comunidade fez no final de 2009, no âmbito “Apetrechamento 

Tecnológico de Escolas do 1º Ciclo/Jardins de Infância no Oeste” e que apenas terá a sua execução 

física no ano de 2010. De qualquer modo e, atendendo que para efectivarmos uma candidatura é 

necessária a sua inclusão em PPI e, apesar de ter havido o compromisso por parte desta 

Comunidade em fazê-lo em 2010, está salvaguardada, desde já, essa situação. A imputação do 

restante valor a rubricas de capital deveu-se ao facto de ter de se manter o princípio do equilíbrio 

em que as Receitas Correntes deverão ser iguais ou superiores às despesas correntes e, que neste 

momento apresenta um saldo de 3.600€ não havendo necessidade de o reduzir. ------------------------ 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do 

Conselho Executivo à votação a qual foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------

-----PONTO 4 – INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE NA 

OESTE SUSTENTÁVEL – AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO 

OESTE E APROVAÇÃO DOS SEUS ESTATUTOS ----------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu a palavra ao Sr. Presidente 

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Óbidos referiu que a candidatura foi feita 
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pela OesteCIM e após ter sido aprovada é necessário dar alguns passos do ponto de vista formal, 

nomeadamente, fazer a aprovação dos estatutos, fazer a integração da Agência dentro da estrutura 

da OesteCIM e depois fazer a respectiva escritura e dar posse aos Órgãos da Agência. Explicou 

depois, porque é que o Presidente Carlos Lourenço, lhe passou a palavra. Na estratégia que tem 

vindo a ser seguida e, agora, aprofundadíssima, a partir da tomada de posse dos novos Presidentes 

de Câmara, tem havido uma estratégia de fazer com que todos os Presidentes de Câmara tenham 

um conjunto de projectos e responsabilidades e, nesse sentido, o “caderno de encargos do Oeste”, 

possa estar partilhado por todas as Autarquias, do ponto de vista executivo. Por isso, ficou esta 

incumbência no Município de Óbidos, que tinha participado na formulação da candidatura, na fase 

de pré-projecto até à sua aprovação, de lançar o desafio de implementar a Agência Regional de 

Energia e Ambiente do Oeste. Será este o ponto de situação, de respeitar alguns passos formais, 

quanto à parte mais substantiva, em termos de intervenção política e daquilo que são, 

fundamentalmente, os grandes objectivos desta Agência. Todos sabemos que esta agenda é 

extraordinariamente importante e, do ponto de vista territorial, esteve presente na origem da 

candidatura, o Oeste, enquanto NUT III, tendo aqui um caminho de afirmação extremamente 

importante. Aquilo que vão procurar fazer, após o cumprimento dos passos formais, vai ser a 

apresentação de um plano de acção, que respeite os objectivos do projecto, que tem algum 

financiamento, mas que pode também encontrar outro tipo de gavetas financeiras. Nessas gavetas 

financeiras, a economia também está a soprar a favor da economia ambiental, esta pode trazer 

muitos ganhos e deve trazer muitos ganhos às Autarquias, às empresas, às instituições, aos 

cidadãos, é um campo muito vasto, que pode ir desde a redução da despesa, a uma maior 

racionalização da gestão da coisa pública até muitas outras vertentes que serão, certamente, 

privilegiadas. Podem-se fazer muitos projectos e caminhos no sector da sustentabilidade ambiental, 

mas há que escolher, primeiro, áreas em que os Municípios se sintam como autoridades municipais, 

a agarrar este dossier. Antes da discussão do plano de acção, do programa estratégico, as áreas de 

intervenção prioritárias, questões financeiras, ganhos, enfim, toda a questão substantiva que é 

certamente a que mais mobilizará, há que fazer a aprovação da integração e aprovação dos 

estatutos. Com a aprovação dos estatutos, estamos a fazer, do ponto de vista formal, a integração. O 

que o Município de Óbidos e outros parceiros e colegas da estrutura da OesteCIM irão apresentar é, 

logo no inicio do ano, após a celebração da escritura, o plano estratégico, certamente bastante 

ambicioso, com metas bem definidas, muito claro, em termos de calendário, em termos dos players, 

dos actores que podem funcionar em muitas acções e falamos desde as questões das energias, desde 
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as questões da sustentabilidade, que é um sistema de equilíbrios. É importante não se perderem nos 

variadíssimos projectos, pois só em Óbidos têm dezanove programas em curso, todos eles fazendo 

parte de uma estratégia de redução do CO2. O que empurrou este projecto foi a ideia de passarmos 

de acções, que deixem de ser mais municipalizadas, para termos um patamar verdadeiramente 

regional, ganhando massa crítica, ganhando escala, no fundo ganhando a atracção do principal 

sector empresarial do país, que está, do ponto de vista tecnológico da inovação, extremamente 

ligado ao sector da sustentabilidade ambiental. É uma agenda muito colada à inovação, e nesse 

sentido, vamos claramente ter muita ambição e muita coisa nova para fazer. Referiu, por último, 

que guardaria uma apresentação mais articulada, mais preparada, para a seguir à instalação dos 

Órgãos, para o qual é necessário a aprovação dos estatutos. Ficou uma nota prévia de 

enquadramento, de que temos um caminho importante, todos, é um trabalho de mobilização geral. 

Ter um território sustentável é ter um território que valoriza do ponto de vista turístico, que traz 

sectores criativos ou parceiros tecnológicos que possam chegar ao território do Oeste e se podem 

instalar em parques tecnológicos. Chamou a atenção aos membros da Assembleia Intermunicipal, 

que se trata de um sector com uma enorme importância estratégica. No ano de 2010 e seguintes, são 

anos em que vão convergir muitas políticas e muitas acções, tendo que fazer uma luta política, no 

sentido mais técnica, de haver críticas públicas que ajudem a resolver problemas que existem em 

muitos sectores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor José Augusto Carvalho começou por referir que trouxe consigo as Opções do 

Plano para 2009 e para além de haver uma saudável coerência entre as Opções do Plano para 2009   

e o Plano para 2010, foi-se muito além. Mantendo os objectivos estratégicos, mantendo os 

programas, mantendo os projectos e actividades, não havia necessidade de fazer copy paste. ---------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal interrompeu o discurso do 

membro José Augusto Carvalho, indicando que os trabalhos ainda estavam no ponto 4 – Integração 

da Comunidade Intermunicipal do Oeste na Oeste Sustentável – Agência Regional de Energia e 

Ambiente do Oeste e aprovação dos seus Estatutos. ---------------------------------------------------------  

-----O Senhor Carlos Marques falou em nome do grupo do partido Socialista, referindo que se 

congratulam com a perspectiva de trabalho, com a iniciativa da integração da Comunidade na Oeste 

Sustentável. Esperam que não seja mais um projecto, um Órgão que se vai constituir para depois 

produzir pouco ou quase nada. Têm altas expectativas em relação a esta situação e pedem 

empenhamento de todos os Órgãos, nomeadamente, dos Executivos Municipais para que o Oeste 

possa transformar-se pela positiva com este projecto do Oeste Sustentável. Por conseguinte, o 
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partido Socialista vai votar a favor, quer em relação à integração, quer em relação aos estatutos. ----

-----O Senhor Rogério Cação subscreveu o que foi dito pelo partido Socialista. Saudou a 

oportunidade de rentabilizar os recursos energéticos e da parte da bancada da CDU, disse apoiarem 

a ideia e projecto e colaborarem no necessário para a levar a bom porto, declarando 

antecipadamente que votarão favoravelmente. Da leitura do documento, e em termos de sugestão, 

como se fala muito na energia eólica, lembram que há a energia das ondas, e havendo concelhos 

com o mar à porta, sugerem que esta seja uma aposta forte da Agência, que será certamente, mas 

teriam gostado de ver a ideia expressa no primeiro documento. É um campo extremamente 

importante e se calhar mais “virgem” do que o da energia eólica, mais aliciante do ponto de vista da 

investigação e do ponto de vista da potenciação.--------------------------------------------------------------  

-----O Senhor Luís Rodrigues referiu que o PSD se revê nas palavras do Sr. Presidente Telmo, da 

Câmara de Óbidos, porque deu uma brilhante explicação sobre aquilo que é a importância destes 

temas da energia. Ainda agora, em Copenhaga se esteve a discutir o ambiente, como uma das 

questões fundamentais, infelizmente sem o sucesso que todos desejávamos para o mundo em que 

vivemos. Este é um dos pontos em que deve haver a verdadeira convergência de todas as forças 

políticas em prol do Oeste. Estamos a falar de questões fundamentais para o futuro de todo o Oeste, 

nós queremos um Oeste com um ambiente de qualidade e com uma postura na liderança destes 

mesmos projectos. Temos uma porta e uma janela aberta para que todas estas energias alternativas e 

todos estes projectos possam servir de efeito multiplicador para todos os concelhos. Se todos 

soubermos, juntos, deixando querelas de fora, e apostarmos que todos os concelhos sairão 

beneficiados, porque o ambiente é de todos e esta Comunidade seguramente cumprirá o seu papel 

de fazer algo pelo Oeste, que todos desejam que tenha um ambiente de qualidade, focando aqui 

todas as questões energéticas, desde a eólica, das ondas e tudo o que já foi referido. O PSD irá votar 

favoravelmente a esta integração e aos estatutos e pretende não ficar por esta formalização, quer 

avançar com projectos concretos para todos os concelhos, para que se possam colher os verdadeiros 

benefícios que isto possa trazer a todo o Oeste. ---------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, depois das intervenções feitas, 

referiu que não se quis adiantar muito, foi cauteloso, porque a candidatura foi feita, mas num 

patamar mais técnico e o assunto, não está partilhado, trabalhado entre os Presidentes de Câmara. 

Este projecto tem de ser agarrado não numa lógica de ter uma estrutura de perguntar às Autarquias, 

mas a contratualizar com as Autarquias. As Autarquias vão ter de assumir os seus compromissos, as 

suas metas, dizer publicamente o que querem fazer nesta matéria. Em Portugal, não há nenhuma 
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Região que tenha querido contratualizar com as suas principais estruturas, a redução de emissões de 

CO2, nem sequer existe na Europa. O que estamos a fazer tem uma natureza muito inovadora, 

pioneira e, ao mesmo tempo, de uma enorme responsabilidade, mas vamos com certeza apanhar os 

principais parceiros que ajudam a fazer as políticas públicas em Portugal, mas que estão no sector 

privado e são essenciais, como é o caso da EDP. Termos uma Região como NUT, que tem trezentas 

e cinquenta mil pessoas com uma meta de reduzir as emissões de CO2, isto nunca foi feito e passa 

por uma contratualização. Todos os responsáveis têm que sentir que se vão ter que comprometer 

para que os projectos aconteçam, existem pessoas bem intencionadas para fazer, mas depois há 

determinados níveis em que as coisas acabam por parar. Tem que se saber quais as Autarquias que 

estão disponíveis para assumir determinado tipo de compromissos, aqui os compromissos são mais 

de natureza política do que a discussão que os grandes Estados, tiveram em Copenhaga. Na 

Conferência a discussão passou por investimentos públicos enormíssimos ou por decisões que têm 

implicações do ponto de vista da economia dos países, o que a transformou num processo muito 

aquém do que era esperado. Paralelamente, à Conferência das Nações Unidas, lá estavam um 

conjunto de autarquias importantes a quererem assumir um papel para que os Estados possam 

alcançar os objectivos, que são muitas vezes contratualizados nas cimeiras. Não é um Primeiro-

Ministro ou Chefe de Estado que quando assina em nome do Estado um determinado objectivo, que 

depois vai conseguir no terreno concretizar isso do ponto de vista operacional. Sem querer ser 

demasiado optimistas, a Região Oeste tem todas as condições para se transformar na Região em que 

todos sonhamos. A expectativa não pode falhar e sabendo como tudo tem acontecido é preciso 

meter coisas à frente das pessoas para as pessoas que são responsáveis se vincularem. Vamos 

começar exactamente, por fazer com que as Autarquias se sintam envolvidas. Esta Agência vai 

desenvolver um trabalho muito generalizado para a sociedade civil, para as empresas. Todas as 

Autarquias têm um problema de despesa pública, de financiamento, muitos poderão achar que este 

é um bom investimento para resolver alguns problemas do ponto de vista financeiro, como a 

iluminação pública. Estamos a trabalhar em projectos que atingem reduções entre os 30 a 80%. Não 

há nenhuma Autarquia que se for convidada a subscrever um documento que queira reduzir a sua 

factura e passe por uma renegociação dos contratos com a EDP, não aceite. Por fim, referiu que o 

assunto merece uma Assembleia Intermunicipal exclusiva para o tema, e que vamos mostrar ao país 

que o Oeste é uma Região com imenso potencial e que trabalhando bem, com a metodologia certa 

vai conseguir liderar muitos processos. ------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do 
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Conselho Executivo a votação a qual foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------

-----PONTO 5 – APROVAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DO 

ORÇAMENTO PARA 2010 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ------------ 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que estava a ser 

distribuído por todos os membros, um novo documento, porque devido a um erro informático, 

houve algumas rubricas que não estavam correctas, embora o valor global seja o mesmo, foi 

necessário fazer algumas correcções. Seguidamente, deu a palavra ao Sr. Presidente do Conselho 

Executivo------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo passou a palavra à Dr.ª Helena Pinto. ------------

-----A Senhora Helena Pinto informou os presentes que na fase da última análise das Grandes 

Opções do Plano e Orçamento para 2010, por parte do Órgão Executivo, houve alguns 

programas/acções que tiveram de ser ajustados, o que implicava alteração de valores em termos de 

dotações de despesa. Tal situação não ocorreu, devido a um problema informático que apenas foi 

detectado no dia da Assembleia. Tal actualização não implicou qualquer alteração em termos das 

dotações dos capítulos principais da despesa, nem do valor total do Orçamento, teve de haver 

apenas um ajustamento nas rubricas que compõem cada um dos capítulos do Orçamento. Manteve-

se ainda, sem qualquer alteração, o equilíbrio orçamental exactamente com o mesmo valor que 

estava inicialmente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu que em relação ao Plano de Actividades 

o que pode dizer, está resumido na introdução, onde está focado que o ano de 2009 não foi fácil 

para a implementação de alguns projectos ou para lhes dar a dimensão pretendida, houve três 

eleições, com instalação dos Órgãos Executivos, que implicaram alguns atrasos. Relativamente ao 

próximo ano, haverá uma continuidade na afirmação da própria Comunidade. Existem muitos 

projectos que vêm do ano passado, até porque não são feitos só para um ano e, como tal, vão-se 

manter. A contratualização vai continuar a ser acompanhada, a implementação do Programa de 

Acção da Ota, a Agência de Energia, que já foi aqui explicitada, a conversão da Comunidade 

Urbana do Oeste na AMO, também já referida nas informações, e um documento estruturante para 

o Oeste, que é, também, o Plano de Acção de 2007-2013. Referiu também os projectos já 

mencionados, como é o caso do desenvolvimento da Pisoeste, das Águas do Oeste, da Resioeste, 

todos eles desafios que têm de ser levados adiante. Está espelhado no documento aquilo que se 

pretende levar a cabo e o orçamento é uma consequência do plano apresentado. ------------------------

-----O Senhor José Augusto de Carvalho justificou a sua intervenção na hora indevida, referindo 
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que o ponto anterior, era para ele, um dado adquirido, pacífico, consensual, de qualquer maneira 

pediu desculpa a todos e, particularmente, ao Sr. Presidente Telmo Faria. A razão de se ter 

abstraído do que estava a decorrer, de momento, na sala, foi que mercê de insuficiências de arquivo, 

só na vinda para as Caldas da Rainha é que pôde localizar as Opções do Plano e Orçamento do ano 

anterior, para fazer o cotejo, um exercício ilustrativo interessante. Mostrou-se perplexo e 

perturbado com as Opções do Plano e Orçamento para 2009. Estas estão muito pedagógicas e, 

nomeadamente na página quatro, recorda-nos que os objectivos se desdobram em programas e estes 

em projectos e actividades e, relativamente, aos projectos e actividades, existem expectativas. 

Quanto aos resultados, e ao fazer o cotejo, dos objectivos, dos projectos, das actividades e dos 

resultados esperados, foi neste ponto, que a sua perplexidade mais se manifestou. O cotejo dos dois 

instrumentos evidencia uma coerência louvável, não obstante ter havido uma renovação dos 

mandatos eleitorais. A continuação da chamada acção governativa, agora à escala autárquica é um 

bem que a nossa democracia nos ensinou, mas os objectivos estratégicos em 2009 e 2010 são ipsis 

verbis, sem uma vírgula a mais ou a menos, são os mesmos. Os objectivos específicos, que são um 

desdobramento dos estratégicos, são dezanove, só um foi eliminado, o sistema de governança 

regional que, segundo lhe parece, não consta em 2010. Quando entramos nos projectos e 

actividades, e os constantes para 2009 eram quarenta, cinco desses quarenta em 2010 não figuram 

totalmente e um não figura, parcialmente. Dos quarenta, subsistem trinta e quatro, não é uma 

redução significativa, seguramente, os seis foram executados. Quanto aos resultados, aquilo que se 

espera para 2010, de trinta e quatro projectos que transitam de 2009 era que algo evoluísse, passou 

um ano e que a linguagem fosse ligeiramente diferente, evidenciadora dessa evolução e o que vê, 

não pretendendo ofender ninguém, é que os resultados são, como se faz no computador, copiar e 

depois colar. Não entende o que se passou, a não ser que lhe seja dada uma explicação; podem dizer 

que está a exagerar, pois existem uns acertos nos resultados esperados, há um acerto nos resultados 

esperados no domínio da saúde, mas subsistem trinta e três projectos; há um acerto na reengenharia 

financeira, subsistem trinta e dois projectos; há um acerto na redacção dos resultados da 

certificação da qualidade e subsistem trinta e um, ou seja, arredondando, nessas três dezenas de 

projectos e actividades os resultados esperados em 2009, sem mudar uma vírgula, são os resultados 

esperados para 2010, o que não é normal, pois pressupõe-se que haja uma evolução por mínima que 

seja e gostaria que fosse dada uma explicação. ---------------------------------------------------------------

-----O Senhor Tiago Gonçalves referiu que da análise dos documentos, resulta um decréscimo das 

receitas correntes e das receitas de capital, que é muito mais notório nas receitas de capital. Como 
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se sabe as receitas são o motor desta casa e por isso gostaria de perceber os motivos que justificam 

esta política orçamental quanto às receitas, qual é a base de fundo que está nesta opção. --------------

-----O Senhor Luís Rodrigues referiu ter ouvido atentamente a intervenção do Dr. José Augusto 

de Carvalho e mostrou-se perplexo por este ter feito algumas referências de carácter formal, mas do 

ponto de vista substancial, deve concordar com o orçamento, porque não fez nenhum apontamento 

quanto à substância. Disse que talvez possamos compreender melhor a situação se tivermos 

presente que houve um atraso no recebimento do Quadro Comunitário, que as contrapartidas da Ota 

ainda não foram executadas e que as contrapartidas do QREN, igualmente, não foram atribuídas. 

Daí que a explicação de 2009 para 2010, não podia ser outra, senão aguardar que venham as 

contrapartidas e esperar que tenhamos aquilo que pretendemos para desenvolver a Comunidade e, 

então poderíamos depois falar, se efectivamente, haveria ou não aquilo que o Sr. Deputado tentou 

transcrever como um copy paste de 2009 para 2010. Como não ouviu nenhuma palavra 

relativamente à substância, crê que o partido Socialista irá votar o orçamento, e que à semelhança, 

do que tem visto na Assembleia, também não é por causa das questões de carácter formal, que não 

deixaremos de contar com o apoio da bancada Socialista. --------------------------------------------------

-----O Senhor José Augusto de Carvalho voltou a referir que dos projectos e actividades e dos 

resultados esperados, muitos desses projectos e actividades não dependem do protocolo decorrente 

da não concretização do aeroporto da Ota. Se dependem do QREN, há um conjunto de trabalhos 

preparatórios, que seguramente foram feitos ao longo do ano de 2009, porque uma conclusão 

possível, quiçá abusiva, é que o cotejo dos dois documentos leva a concluir que não se evoluiu, 

nomeadamente, nesses trabalhos preparatórios e recusa admitir isso. Particularmente, na coluna dos 

resultados esperados, esperava que houvesse uma actualização de redacção, que não é de forma, 

redacção que traduza a realidade, entretanto verificada ao longo dos doze meses do ano de 2009. ---

-----O Senhor César Santos dirigiu-se ao Deputado do PSD, o Sr. Luís Rodrigues, dizendo-lhe que 

a forma e o conteúdo, num documento deste tipo, estão, devidamente, interligados. Mas há uma 

questão de postura, que convém esclarecer, o partido Socialista não está numa posição de guerrilha, 

pensa que estamos todos numa posição de esclarecimento, embebidos do mesmo espírito, que é 

caminharmos na mesma direcção. Temos um Executivo sui generis, único, nada do que estamos 

habituados nas Assembleias Municipais. Não sabe como é a Assembleia Municipal do Deputado ou 

se o facto de achar que o PS quando vota favoravelmente, e temos tido quase todas as votações por 

unanimidade, se é uma posição de fraqueza. Mas não é esse o caminho, é estarmos todos 

direccionados. Quando fazem certas perguntas, não são para aborrecer, são questões que julgam 
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pertinentes para trilhar esse caminho. Não lhe parece bonito, o Deputado achar que faz uma 

pequena vírgula política, acusando-os de não objectar a nada de conteúdo em relação ao orçamento, 

mas certamente, que vão votar a favor. ------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo esclareceu que relativamente aos resultados do 

ano de 2009, o Deputado José Augusto de Carvalho antecipou-se, pois os resultados serão 

apresentados em Março. Referiu já ter dado de inicio, explicações para alguns projectos não se 

terem desenvolvido na totalidade e que alguns já foram terminados. Alguns projectos têm, ainda, de 

ter continuidade, que está espelhada no documento. Relativamente à linguagem diferente, não 

acharam necessidade em mudar, até porque o Sr. Deputado, há um ano atrás, elogiou a forma, a 

própria linguagem e a maneira simples como estava apresentado. Relativamente aos decréscimos e 

em resposta ao Sr. Deputado Tiago Gonçalves, passou a palavra à Dr.ª Helena Pinto. -----------------

-----A Senhora Helena Pinto informou, que de facto houve um decréscimo tanto de receitas de 

capital, como de receitas correntes, que teve a ver com um princípio previsional, que até à data não 

tinha sido levado em consideração. A comunidade subsiste muito de candidaturas, projectos 

financiados, cuja receita não poderá ser inscrita em termos Orçamentais, uma vez que em sede de 

elaboração do Orçamento não passam de intenções. Enquanto não houver pelo menos, a 

homologação dessas mesmas candidaturas, pelo que o montante de despesa que irá ser suportado 

por essa receita terá de figurar em Plano, como montante a definir. Aquando da referida 

homologação, irá realizar-se uma Alteração Orçamental, conforme consta no POCAL, não sendo 

necessário Revisão Orçamental, para que o financiamento a definir passe a financiamento definido, 

em contrapartida da correcção das previsões de Receita. Em termos globais, se somarem o 

financiamento definido do plano com o financiamento a definir, têm um valor total do Orçamento, 

superior ao do ano passado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do 

Conselho Executivo a votação a qual foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------

-----O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal seguidamente colocou à votação a 

aprovação da Minuta da Acta, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal perguntou aos Deputados se 

poderia continuar a enviar os documentos por via electrónica, referindo que quem preferisse o 

envio via correio, informasse o secretariado. A acta será também enviada via electrónica. ------------

O Senhor Luís Rodrigues desejou, em nome do grupo do PSD, umas Boas Festas e que o Ano de 

2010 seja um ano de sucesso para o Oeste e para a família de todos. --------------------------------------
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-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu que como são uma equipa de doze ia 

pedir ao Sr. Presidente da Câmara de Peniche para fazer as habituais saudações de Boas Festas. ----- 

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche começou por partilhar uma boa 

notícia para Portugal, para o Oeste e também para Peniche, que é o realizar-se em Portugal, em 

2010 e 2011, o que chamam a Fórmula 1 do surf, dado o sucesso que teve este ano. Pode-se dizer, 

Portugal 1 e Espanha 0, isto porque caiu uma prova no país Basco e nós tivemos o nosso mérito 

reconhecido para 2010 e 2011 e, provavelmente, por mais anos. A notícia tem um impacto nacional 

muito forte e, do ponto de vista regional, que o digam os operadores hoteleiros, a restauração e 

muitos outros factores económicos. Nos dias em que a prova teve a decorrer e com as transmissões 

via internet, com uma qualidade webcast da melhor de sempre, houve cerca de seis milhões de page 

views na internet. Por fim, e em nome dos Presidentes de Câmara, desejou a todos um grande Ano 

de 2010 e um Bom Natal. Saímos todos com um grande ânimo, pois a unanimidade com que os 

documentos foram aprovados dá a todos os Presidentes de Câmara um grande conforto para 

encararem as Assembleias Intermunicipais, com uma ampla disponibilidade para partilha. Agora 

com a Comunidade intermunicipal do Oeste, estamos todos a iniciar um percurso, agora com a 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, de aprendizagem. O Oeste com esta Assembleia 

Intermunicipal está muito bem representado. ----------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal felicitou Peniche e o Oeste 

pela prova de surf que se vai realizar nos próximos anos em Portugal e desejou a todos um Feliz 

Natal e um Bom Ano de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------                      

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal declarou encerrada a reunião, 

pelas vinte e três horas e vinte minutos do dia vinte e dois de Dezembro, de que, para constar se 

lavrou a presente Acta.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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