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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA DOZE DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DEZ 

 
-----Aos doze dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, 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 – Outros assuntos de interesse regional; -------------------------------------------------------- 

-----Ponto 2 – Informações”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto 3 – Informação do ROC sobre a Situação Económica e Financeira a 30 de Junho de 2009 

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

-----Ponto 4 – Designação de Secretário-Executivo e respectiva remuneração;--------------------------

-----Ponto 5 – Regulamento de Inventário e Cadastro do Património da Comunidade Intermunicipal 

do Oeste; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto 6 – Constituição da Estrutura de Apoio Técnico e definição de funções dos seus 

membros;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 7 – Relatório de Actividades e Prestação de Contas do Exercício de 2009 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. 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 Santos, 

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

José Joaquim Ferreira Frade, Casimiro Francisco Ramos, João Carlos Barreiras Duarte, António 

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

Henriques, Carlos Manuel Teixeira Marques, Nelson Cordeiro Garcia Rosa, em substituição de 

Pedro Gaspar Rodrigues, Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa, José Bernardo Nunes, em 

substituição de Vítor Manuel Feliciano Pintéus, Elsa Maria Vaz Valente Pires, Alberto Manuel de 
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Oliveira Reis Pereira, Daniel Miguel Rebelo, Fernando António da Costa Rocha, em substituição 

de Duarte Nuno Batista Ferreira, 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 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 de 

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

Cação, Carlos Manuel Alves Santana, em substituição de Vítor Miguel Silva Delgado Marques, 

Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, José António Bombas Amador, José António Leitão da Silva, 

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

Lopes, José Augusto Clemente de Carvalho, Ana Elisa Pedreira Martins, em substituição de Susana 

Maria Ribeiro Neves, Marco Henriques Claudino, José António do Vale Paulos, em substituição de 

António Carlos Nunes Carneiro e Rita João de Maya Gomes Sammmer. --------------------------------- 

-----Tiveram falta justificada os membros: Pedro Gaspar Rodrigues, Victor Manuel Feliciano 

Pintéus, Fernando Augusto Marques Rodrigues, Duarte Nuno Batista Ferreira, Vladimiro Castilho 

de Matos, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Susana Maria Ribeiro Neves, António Carlos 

Nunes Carneiro e Manuel dos Santos Viana (membro substituto). ----------------------------------------- 

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

Lourenço, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Jorge Marques Inácio, o Sr. 

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

Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, José Manuel Vieira, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----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 nas reuniões anteriores. 

Sendo eles o Sr. Deputado Luís Filipe Faria de Brito Barros Mendes, de Alenquer e o Sr. Deputado 

José Joaquim Ferreira Frade, de Arruda dos Vinhos, faltando ainda, a Sra. Deputada Susana Maria 
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Ribeiro Neves, de Torres Vedras (que não se encontra presente devido a um acidente), e o Sr. 

Deputado Duarte Nuno Batista Ferreira, de Caldas da Rainha, que viria substituir o Sr. Deputado 

Jorge Sobral, que também não pode vir à reunião, estando a ser substituído pelo Sr. Deputado 

Fernando Rocha, representante de uma força política que ainda não estava representada na 

Assembleia, que é a do Bloco de Esquerda. ------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal dirigiu-se aos membros que 

ainda não têm ficha de identificação, nomeadamente, o Sr. Deputado César José Lourenço dos 

Santos, o Sr. Deputado Pedro Gaspar Rodrigues, o Sr. Deputado Mário Pacheco e o Sr. Deputado 

Rogério Cação, para contactarem o secretariado da Mesa porque há uma série de informações que é 

necessário obter. Para além dos membros efectivos, todos os outros que estão em substituição 

deverão também dirigir-se à Dr.ª Helena Abreu, ao secretariado, para preencherem a sua ficha de 

identificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Acta n.º 2 da 

última reunião, realizada dia doze de Abril, distribuída via email para todos membros, se 

encontrava na Mesa para apreciação. --------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Carlos Marques referiu que a acta estava muito bem elaborada, contudo tinha um 

pormenor que deveria ser corrigido, no final onde diz que a reunião terminou às onze horas, deveria 

estar vinte e três horas, é apenas uma questão de redacção, que vinha também na acta anterior e que 

deverá ser corrigido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Posta à votação, a acta foi aprovada, por maioria, com oito abstenções------------------------------- 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a ler a correspondência 

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 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ofício da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, datado de dia 5 de Janeiro de 2010 a 

informar que esta aprovou por unanimidade, na sua reunião de 29 de Dezembro, a Moção relativa à 

grave situação de assoreamento do corpo central da Lagoa de Óbidos; -----------------------------------

-----Documento 2-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----Email do Sr. Deputado Joaquim Pequicho, datado de dia 10 de Fevereiro a informar que o 

Grupo Parlamentar do PSD decidiu dar nota pública das seguintes moções apresentadas em 

Assembleia Municipal da Nazaré. 1)”Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento 

da Administração Central e medidas compensatórias pela deslocalização do aeroporto da Ota”; 2) 

“Instalações Adequadas e de Qualidade”; -------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 17 de Fevereiro a informar que esta 

aprovou, na sua reunião de 5 de Fevereiro, a seguinte Moção: “Programa de Investimentos e 

Despesas de Desenvolvimento da Administração Central e medidas compensatórias pela 

deslocalização do aeroporto da Ota”; ---------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 17 de Fevereiro a informar que esta 

aprovou, na sua reunião de 5 de Fevereiro, a seguinte Moção: “Saúde na Região Oeste – Hospital 

Oeste Norte”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, datado de dia 22 de Março a informar 

que esta aprovou, na sua reunião de 23 de Fevereiro, por unanimidade, o pedido de suspensão do 

mandato do membro da Assembleia, Jorge Manuel dos Santos Sobral, por um período de 180 dias 

com início a 22 de Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O Senhor presidente da Mesa da assembleia Intermunicipal informou que as moções que 

foram enviadas com os ofícios referidos, encontram-se na posse dos líderes dos vários grupos. ------ 

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

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

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

-----Ofícios dirigidos ao Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste informando 

quais as deliberações tomadas na Assembleia Intermunicipal de dia 22 de Dezembro; -----------------

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

-----Ofícios dirigidos às Assembleias Municipais dos doze concelhos enviando as Grandes Opções 

do Plano e Orçamento para 2010 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ----------------------------- 

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

-----Ofícios dirigidos a todos os membros e substitutos que participaram nas Assembleias 

Intermunicipais de dia 11 de Dezembro e 22 de Dezembro, informando que tinha sido feito uma 
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transferência bancária, no valor das senhas de presença e das ajudas de custo; --------------------------

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

-----Ofício dirigido ao Sr. Deputado Duarte Nuno Batista Ferreira, informando que, passaria ser 

membro desta Assembleia a partir de hoje, em virtude do pedido de suspensão do Deputado Jorge 

Sobral; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofícios com as convocatórias para a reunião a decorrer, dirigidos aos Membros e aos Srs. 

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

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

-----PONTO  1 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL ----------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que já havia sido 

distribuído, por cada bancada, uma proposta apresentada pelo PS sobre o Fundo de Emergência 

Regional e, que iria ser distribuída uma moção apresentada, também, pelo PS sobre as intempéries 

que assolaram a Região em Dezembro. ------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Pedro Costa solicitou a palavra dizendo que gostaria de dar uma ideia à CIM Oeste 

de duas iniciativas, que julga serem de interesse para a Região e, que seria ligada, de alguma 

maneira, ao Presidente da Assembleia, que foi uma pessoa muito ligada à educação e que teve o 

mérito de pôr nos rankings nacionais, uma das escolas da zona. A ideia seria a criação de um 

prémio, de alguma coisa que o Oeste pudesse oferecer às escolas secundárias. Referiu que o 

Presidente da Mesa esteve ligado à escola Raul Proença e que gostaria de lançar a discussão de um 

prémio a nível do Oeste para que as melhores escolas fossem compensadas, não só pelo ranking 

nacional mas também pelo desempenho que têm tido. A escola referida é uma escola de charneira, 

de grande interesse no país e a CIM Oeste, até para os próprios miúdos conhecerem a realidade da 

Comunidade Oeste, deviam ser inseridos nestas actividades. Diz ser com grande orgulho, Autarca 

local e Presidente de Junta de Freguesia, reconhece que se os Presidentes de Junta estivessem 

presentes iriam monopolizar a discussão salutar entre as várias bancadas políticas. Queria lançar um 

repto à Assembleia e aos Executivos: que todas as freguesias do Oeste fossem convidadas a 

participar, nem que fosse um dia, virem conhecer as instalações e virem conhecer o que é a CIM 

Oeste, para conhecerem a cara do Presidente e dos vários líderes dos partidos, que houvesse uma 

acção virada para todas as freguesias do Oeste. Por último, falou de uma situação que tem a ver 

com o concelho onde reside, que é o facto de haver uma infraestrutura que foi feita pelos vários 

municípios do Oeste e que acaba por não ser utilizada por eles. Refere-se à antiga PICMAO, as 
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massas asfálticas do Oeste, perguntando aos Srs. Presidentes porque é que não se gastam massas 

asfálticas de uma infraestrutura que foi feita para o Oeste, que sabe que tem as massas asfálticas, 

tem uma máquina para lavar contentores, uma máquina para marcar ruas e vê não estarem a ser 

aproveitadas pelos vários concelhos. Gostava de lançar o repto, mais aos Presidentes que não são 

do Cadaval, porque o Cadaval vai lá, e gostaria de saber porque razão os outros concelhos não 

trabalham com aquela infraestrutura. ---------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Fernando Rocha apresenta-se na qualidade de Deputado da Assembleia Municipal 

de Caldas da Rainha pelo Bloco de Esquerda, integrante de uma lista de oposição ao PSD e está em 

regime de substituição de dois elementos de outras duas formações partidárias que pediram a sua 

substituição. Em seu nome e do seu partido, referiu que a estrutura da Comunidade Intermunicipal 

e, consequentemente, a Assembleia Intermunicipal do Oeste é uma figura de utilidade duvidosa, 

que surge, de algum modo como, e pedindo desculpa pela figura de expressão, uma macaqueação 

daquilo que verdadeiramente falta ao Oeste e ao país, que é uma verdadeira regionalização. 

Regionalização, onde os representantes são eleitos directamente e não como aqui, de uma forma 

indirecta. Muitas forças políticas que têm sempre o reformismo na boca, reformistas 

verdadeiramente não são, porque obstruíram, têm obstruído, quase mataram a reforma das reformas 

que é a regionalização, onde os eleitos, o seriam directamente, representando de forma 

genuinamente democrática as populações das regiões, para contribuir para um país mais justo e 

equilibrado no concerto de todas as regiões que o formam, não o centralismo esmagador a que 

todos assistimos vindo do Terreiro do Paço. Esta estrutura é uma federação de interesses municipais 

que disputam entre si quinhões de poder e, por isso mesmo, esta estrutura é para toda a população 

do Oeste, algo de irrelevante, para não dizer, uma quase não existência, quase, com o devido 

respeito, um nado morto, porque é para os regionalistas uma autêntica frustração. Referiu ainda que 

se estiverem na política, com seriedade, não se podem afastar muito desta análise que acabou de 

fazer, aliás, olhando para a ordem de trabalhos, faz-se uma leitura da irrelevância, quando se acusa 

a regionalização, de poder ser mais burocracia, então o que dizer do que vimos debater hoje. O que 

se impõe é a reforma das reformas que dê às regiões como esta, o poder democrático, 

verdadeiramente representativo, para defender a sua força, com a sua força, no mapa deste país 

cansado de macaqueações, de fazes de conta. ----------------------------------------------------------------- 

-----A Senhora Helena Santo referiu ter ouvido o orador que a antecedeu, dizendo não partilhar da 

razão ou da essência da sua intervenção, mas mencionando que a preocupa o desconhecimento, que 

do seu ponto de vista, existe relativamente ao objectivo, à execução, ao programa desta 
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Comunidade Intermunicipal. Diz não por em causa a bondade, põe em causa a necessidade de 

envolver as populações, a necessidade de dar a conhecer o seu papel, de dar a conhecer o seu 

trabalho. E, com o devido respeito por todos os presentes, que naturalmente estão de boa vontade, 

estão com esforço e estão porque acreditam no objectivo desta Comunidade Intermunicipal, pensa 

que é essencial dar a conhecer o trabalho de todos, àqueles para quem trabalham. Senão, lembramos 

um pouco daquela música do Rui Veloso em que de facto comprámos o anel, mas o anel não foi 

para levarmos a nossa amada ao teatro, mas o teatro não era ao gosto da nossa amada, porque não 

tivemos o cuidado de primeiro saber qual era o gosto da nossa amada. Nesse sentido, dirige-se ao 

Presidente da Mesa, dizendo que leu com muita atenção o Regulamento e apercebeu-se que a Mesa 

pode, de algum modo, contribuir para que esta Comunidade seja verdadeiramente intermunicipal e 

mais do que intermunicipal, ela integre também as gentes a cujo trabalho é dirigido. Refere ter-se 

apercebido que é possível a reunião das Assembleias gerais ser descentralizada e que é possível, 

até, ser temática. Mencionou ter ouvido a intervenção do Senhor Presidente de Junta ao dizer que 

era importante os Presidentes de Junta virem conhecer a cara do Presidente, mas mais importante 

que vir conhecer a cara do Presidente é importante que o Presidente e todos os membros que 

integram esta Assembleia Municipal vão conhecer a cara dos munícipes de cada um dos concelhos. 

Dirige-se ao Presidente dizendo que há um défice de conhecimento, que o Presidente e a Mesa 

podem ultrapassar com os poderes que o Regulamento lhes confere. Por último, apresenta uma 

proposta, referindo que espera que seja aceite, quanto mais não seja porque é a primeira vez que usa 

da palavra e que intervem de boa vontade e com uma atitude positiva. Propõe que a primeira 

reunião descentralizada, seja temática e feita no município de Alenquer, a cuja Assembleia 

Municipal pertence, referindo que o Presidente de Câmara, que se encontra presente, apoiará, sem 

reservas a sua proposta e que seja subordinada ao tema: “Avaliação da Execução das Medidas 

Compensatórias pela Deslocação do Aeroporto de Ota”. As populações da nossa Comunidade 

Intermunicipal, não perceberam essas medidas compensatórias e muito menos percebem se estão ou 

não a ser executadas e, pensa que a força da Assembleia reunida numa sessão temática para abordar 

o tema poderia ser interessante para o desenvolvimento da Região. Podia também, ser um motor 

para chamar à atenção dos Governantes, de quão injusta está a ser a situação destes concelhos que 

foram deveras afectados pela deslocalização do Aeroporto de Ota, em especial o concelho de 

Alenquer. Espera que a Mesa responda à sua proposta e de forma satisfatória. --------------------------

-----O Senhor Marco Claudino iniciou a sua intervenção dizendo que a temática que traz não é 

original no Oeste nem no país, mas é um tema incontornável para quem é do município de Torres 
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Vedras, como é o seu caso. A auto-estrada A8, que todos conhecem e que já foi muito falada no 

Oeste, tem no troço entre Torres Vedras e Lisboa uma situação caótica. É hoje uma das auto-

estradas mais perigosas do país, não dito pela sua pessoa, ou pelo Presidente da Câmara ou pelo 

Presidente da Comissão Executiva, é o Observatório de Segurança das Cidades e das Estradas, que 

em relatório de Janeiro do corrente ano, o disse. Aquela auto-estrada, naquele troço em específico, 

entre Torres Vedras e Lisboa, não apresenta as condições mínimas para se denominar uma auto-

estrada. Quer no pavimento, quer no traçado, não estamos perante uma auto-estrada, estamos, 

simplesmente perante uma estrada um pouco melhor do que as estradas nacionais. Perante essa 

situação, os torrienses, embora com algum transtorno e, porque não têm uma alternativa viável para 

poderem substituir a utilização da auto-estrada, têm utilizado há muitos anos essa mesma A8 e têm 

pago escrupulosamente, cumprindo os seus deveres de utentes, a portagem que ali é cobrada. Mas 

se uma taxa de portagem e como qualquer outra taxa, não um imposto, deve ter como 

correspectivo, um serviço em condições, ela ainda está agravada pelas obras de alargamento à via 

que estão a ser realizadas desde Novembro de 2008. Estas obras já provocaram inúmeros acidentes, 

segundo a concessionária, por excesso de velocidade, admitamos que o seja. A verdade é que o 

número de acidentes tem aumentado, há a lamentar, igualmente, uma vítima mortal. Perante essa 

situação o PSD de Torres Vedras e, depois da CDU ter apresentado uma proposta em Assembleia 

Municipal que, infelizmente, foi recusada, no sentido de solicitar ao Ministro das Obras Públicas, 

como concedente e como quem deu o poder às concessionárias de construir e também de 

economicamente ter a viabilidade daquela auto-estrada, de suspender as portagens até estarem 

concluídas as obras. Infelizmente, não tiveram o apoio maioritário do partido que se encontra na 

Câmara de Torres Vedras e na Assembleia Municipal, porque essa seria a maior felicidade, poder 

ter o órgão autárquico indo ao encontro daquilo que é a vontade dos torrienses. E sente que é a 

vontade dos torrienses, porque no abaixo-assinado que tem cerca de três semanas, são cerca de sete 

mil já as assinaturas recolhidas de pessoas de todos os quadrantes político-partidários que 

assinaram por mais segurança e por menos portagem. É uma questão datada no tempo, não 

pretendem suspender as portagens sine dia, querem suspender as portagens enquanto decorrerem as 

obras, porque lhes assiste o direito e a razão de apenas pagarem pelo serviço que lhes é prestado e 

que é bem prestado. Quando assim não é, não faz sentido pagarem pelo que não lhes é prestado. 

Assim pedem, e já solicitaram a Senhor Ministro das Obras Públicas, uma reunião para entregarem 

as assinaturas e discutirem com o Governo quais as condições do passado, do presente, mas 

sobretudo das rectificações que são exigidas no Relatório da Observância das Cidades e das 
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Estradas, por forma a que aquela auto-estrada tenha a segurança exigida, que na maioria das auto-

estradas do país se encontra. Encontram-se a aguardar pela reunião, com toda a expectativa e 

tranquilidade. Referiu ainda, que caso as rectificações de segurança não venham a ser introduzidas 

brevemente e como acham que devem ser introduzidas, a bem da segurança dos utentes e caso a sua 

pessoa, daqui a algum tempo ainda seja o Presidente do PSD de Torres Vedras e no Governo se 

encontre já o Dr. Pedro Passos Coelho, a sua exigência será exactamente a mesma à que faz com o 

Partido Socialista. Não faz uma exigência de partido, faz uma exigência de justiça e, por isso, disse 

que, embora a posição oficial do Partido Socialista de Torres Vedras tenha sido a de pedir 

recomendações à DECO, a deles, é de exigir ao Governo. É o que entende que os eleitos locais 

devem fazer, é serem porta-vozes dos interesses, das vontades dos seus conterrâneos e serem porta-

vozes junto da Administração Central, a quem pagam os impostos, para que possam gerir os 

destinos do nosso governo e gerir os interesses dos nossos conterrâneos. Não é uma questão de 

Governo, de partido, é uma questão que terá a ver hoje como daqui a algum tempo, caso o PSD 

venha a Governo e se esteja na mesma situação. Aquilo que vem pedir à Assembleia 

Intermunicipal, porque se o assunto foi despoletado em Torres Vedras, até pelo Partido Comunista 

Português numa moção que apresentou, já o tinha sido feito há um ano pelo Deputado Duarte 

Pacheco em Assembleia da República, a verdade é que aquilo que concluíram e constataram é que 

tem sido transversal aos partidos. Assim, o que pede é a solidariedade e apoio e pede aos Srs. 

Presidentes de Câmara e aos membros da Assembleia Intermunicipal e a todos os presentes que 

possam subscrever o abaixo- assinado, que passou a ler: “Tem como epígrafe o seguinte - Por mais 

segurança e pela suspensão das portagens na A8 – Em face à situação actual da A8, eu, abaixo 

assinado, venho subscrever a petição pública promovida pelo PSD de Torres Vedras e endereçada 

ao Senhor Ministro das Obras Públicas, no sentido de exigir: 1) a suspensão imediata e até à 

conclusão das obras das portagens no troço Malveira-Loures; 2) a redução do valor das portagens 

no troço Torres Vedras-Malveira para o valor médio nacional; 3) a rápida intervenção ao nível 

das medidas de segurança necessárias, que foram identificadas no Relatório Preliminar de 

Segurança do Observatório de Segurança das Cidades e das Estradas.” É, intransigentemente, 

favorável ao princípio do utilizador – pagador, mas que tenham uma utilização em condições, que 

tenham o serviço em condições, pois só assim se faz justiça e são tratados como portugueses de 

primeira e, só assim, com esta petição e com a ajuda de todos, todos são necessários para nos 

afirmarmos regionalmente e nacionalmente e para ir ao encontro dos interesse dos torrienses e, 

também, naturalmente, em geral, de todos os oestinos. Por último, referiu que deixava uma folha 
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em cada bancada, deixando primeiro ao Senhor Presidente da Comissão Executiva e pedindo para 

que todos os Presidentes de Câmara possam também solidarizar-se e subscrever a petição. ----------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues referiu ter ouvido com atenção as preocupações do Deputado 

Marco Claudino e afirma ser também uma preocupação dos sobralenses, do Município de Sobral de 

Monte Agraço e da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço e só quem não passa naquela 

dita auto-estrada é que não terá sensibilidade para perceber o que foi proposto. Ao contrário do 

Deputado Marco, propõe, em vez de subscreverem a petição do PSD, poderem apresentar uma 

moção na Assembleia Intermunicipal que decorre e, aprovarem uma moção nos mesmos termos que 

tem a petição do PSD. Propõe a alteração. ---------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Marco Claudino aceitou a proposta da CDU. ----------------------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho disse que o tema discutido é relevante, particularmente no 

que respeita à segurança, porém é preciso que o quadro seja tratado na sua globalidade. Primeiro, a 

auto-estrada referida, mais tarde ou mais cedo teria que levar uma intervenção significativa, como 

vai continuar a levar, seguramente, nos restantes troços, porque “quem torto nasce tarde ou nunca 

se endireita”. Fazia sentido fazer um pouco de história no sentido de apurar as responsabilidades 

inerentes à má qualidade da estrada. Segundo, o abaixo-assinado apresentado pelo PSD, não 

corresponde, perante os dados que dispõe, a um abaixo-assinado que se encontra na net. Mostrou-se 

perturbado em haver dois pesos e duas medidas e, por isso mesmo, a iniciativa apresentada, nos 

seus desígnios, não se afigura inteiramente transparente. É muito fácil fazer apelo à imediata 

suspensão das portagens, nós estamos num Estado de Direito, por isso mesmo, aquela via tem um 

enquadramento legal, tem um contrato de concessão e, nesse contexto, haveria duas reivindicações 

inquestionáveis. Primeiro, o estrito cumprimento das normas legais aplicáveis e do contrato de 

concessão de que ela foi objecto, a observância estrita dos normativos quer legal quer contratual. 

Segundo, uma manifesta e radical exigência relativamente quer às normas de segurança, quer ao 

prazo de execução, quer num domínio, quer noutro, no seu entender de leigo, a concessionária está 

a falhar. Por muito lutuosa que seja a obra não se lhe afigura que o ritmo a que está a decorrer seja 

aceitável, como não acha aceitável que as condições de segurança, que são proporcionados na 

coexistência e com o decurso da obra, sejam aceitáveis. Gostaria de ver a iniciativa voltada para 

esse tríplice objectivo, estrito cumprimento da lei e do contrato; observância rigorosa das condições 

de segurança; um ritmo compatível com as exigências inerentes a um consumidor que paga um 

serviço e que neste período está muito mal servido. As reivindicações devem ser centradas neste 

plano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----O Senhor Marco Claudino interveio para dar um esclarecimento relativamente à diferença 

apontada pelo Deputado José Augusto, na petição pública online e o texto que discutiu para 

subscrever. Não há diferença no pedido, há um contexto explicado na petição pública online que foi 

explicada, não em termos de abaixo-assinado recolhido, mas com entrega de um flyer. O contexto 

foi o apresentado. Referiu que o Deputado José Augusto não deve desconhecer que a lei é de difícil 

aplicação, dificilmente há um incumprimento da parte da concessionária e também não desconhece, 

porque se encontrava no Parlamento nessa altura, quem é que vedou à oposição, que estava 

minoritária, que esta lei não fosse tão exigente nas suas condições, também não desconhecerá quem 

é que foi responsável por uma lei que não tem qualquer aplicação prática. Ainda assim, entende 

que, já mais do que uma vez ela foi incumprida, nomeadamente quando entre Lousa e Malveira se 

encontrava uma placa limitativa de velocidade de sessenta à hora. A lei apenas permite que seja 

declarado o incumprimento quando esteja abaixo de dois terços e era isso que se verificava. Deu 

conta do assunto publicamente e, no dia seguinte, a placa estava tapada. Entre Lisboa e Loures, um 

troço que nunca se pagou, uma vez que é considerado de tecido urbano, a concessionária não teve 

dificuldade em limitar a velocidade a sessenta à hora. Mas na auto-estrada, de noite, mesmo quando 

só há uma faixa para cada lado, é sempre oitenta à hora para não incumprirem. Pergunta ao 

Governo, enquanto responsável pela fiscalização das obras e pelo cumprimento da lei, o porquê de 

um determinado troço, onde nunca se pagou, a lei seria incumprida se fosse paga e, na outra, apesar 

de ter menos condições viárias a velocidade é de oitenta à hora. Há um cumprimento aparente e um 

cumprimento forçado da lei. Junto do Governo e da Administração Central deve exigir-se a 

fiscalização assertiva relativamente às obras da concessionária, exigir o cumprimento do prazo e 

exigir, para futuro, que a estrada, tendo nascido torta ou não, se endireite de vez, a pedido do PSD, 

do PS, da CDU, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Não interessa quem é responsável no passado, 

mas quem consegue no futuro, mudar o estado das coisas. Termina dizendo que espera que sejam 

solidários com a petição, que é pública e de afirmação regional, do Oeste, para não sermos tratados 

como portugueses de segunda, que não merecemos. ---------------------------------------------------------

-----O Senhor Fernando Rocha declarou, enquanto cidadão e activista político, não como 

deputado representante do Bloco de Esquerda, que assinou a petição, porque as condições em que a 

auto-estrada A8 está, são deploráveis. As portagens pagas, são excessivas, em razões de segurança 

é uma má auto-estrada. Referiu que a grande luta do Oeste, em termos de transportes é a linha do 

Oeste. O Bloco de Esquerda fez uma petição para a renovação e requalificação de toda a linha do 

Oeste. A nossa Região tem o seu nome devido a esta linha e o transporte ferroviário é o transporte 



FL. 4 0  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 3/ 2010 Reunião de 12.04.10 

 

do futuro, provocando muito menos danos ambientais. As viagens de comboio são cómodas e úteis 

para quem gosta de ler e estudar. As viagens de expresso são uma perda de tempo e no comboio 

ganha-se tempo. Só que no Oeste em vez de termos um comboio temos uma carroça e os oestinos 

têm que transmitir isso ao Governo. A Refer tem vindo a reduzir os horários, com base na falta de 

utilizadores, o que faz com que o número de passageiros seja cada vez mais reduzido. Já não há 

comboios de noite para Lisboa, já não há comboios vindos de Lisboa, a linha está partida ao meio. 

Na sua opinião a grande luta do Oeste é pela linha férrea do Oeste, mais do que o TGV é preciso 

transporte ferroviário, nas devidas condições e os oestinos devem defender a linha para bem da 

região e do turismo, precisamos da linha férrea para os turistas estrangeiros que nos visitam e que 

estão habituados a utilizar o transporte ferroviário. Só num país que tem a mania que é muito 

civilizado, mas que no fundo é um país que tem muitas parecenças com o terceiro mundo, é que se 

deixa uma infraestrutura como a linha do Oeste no estado em que se encontra. ------------------------- 

-----O Senhor presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informa os deputados que 

existem duas propostas e uma moção, apresentadas pelo grupo intermunicipal do partido Socialista. 

Uma proposta sobre o Fundo de Emergência Regional; uma moção sobre as intempéries de que a 

zona Oeste foi alvo e uma proposta sobre os Planos Directores Municipais, que pede aos 

subscritores para apresentarem. Informou ainda os grupos, dos tempos que já gastaram antes do 

período da Ordem do Dia, o PSD tem 17 minutos; o PS tem 8 minutos; a CDU tem 1 minuto; o 

Bloco de Esquerda tem 6 minutos. ------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Casimiro Ramos referiu que no seguimento da proposta e da contra-proposta 

apresentadas, para a Assembleia se pronunciar necessita de ter uma moção apresentada por escrito, 

com o texto que será votado pela Assembleia Intermunicipal. Se, de facto, desejam avançar com a 

elaboração de uma moção, sugeriu que fizessem o respectivo texto a ser distribuído pelos 

respectivos grupos parlamentares. ------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte afirmou que o que fica por dizer fica mesmo no silêncio, andamos num 

país onde se anda a falar de mais e a fazer-se muito pouco. Mostrou-se triste por viver num país 

onde tudo se passa quase à margem, tudo se faz nas costas. Está farto de ver a justiça calada, de ver 

as pessoas com razão terem de ficar em silêncio, de ver que há pessoas a serem perseguidas, de ver 

que há gente no país a voltar aos seus tempos de infância. Mas, disse não aceitar o que foi dito pelo 

Sr. Fernando Rocha, que trouxe uma “graçola”, participa numa Assembleia Intermunicipal com a 

qual não concorda. Pediu esclarecimentos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, 

para que falasse sobre a questão das portagens e das auto-estradas, porque com mais propriedade 
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que ninguém, pode dizer alguma coisa que trará uma mais valia à Assembleia Intermunicipal e 

poderá esclarecer de forma conclusiva e concreta o que precisam de saber. Aproveitou, ainda, 

sendo a primeira Assembleia do ano, para desejar um bom ano e que o que se passou, no momento, 

em termos políticos seja a marca de qualidade e de uma construção de um Portugal que se deseja e 

ambiciona e, neste momento, está muito adiado. -------------------------------------------------------------

-----O Senhor Fernando Rocha pediu para usar a figura de interpelação e disse à Mesa, que em 

resposta ao Deputado Raul Duarte, o Bloco de Esquerda é uma força politicamente e legitimamente 

eleita e, portanto, participa em todas as reuniões do sistema político português, mesmo que não 

concorde com muito do que representa esta Assembleia. --------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça referiu que assistindo à petição e 

moção, solicitando a suspensão das portagens no troço Malveira - Loures, em virtude das suas 

obras que nunca mais estão concluídas e, dizendo o Sr. Deputado, que está de acordo com o 

princípio do utilizador – pagador, recentemente viu um novo principio que é o do doente – pagador. 

Porque vêm solidariedade para com todos os oestinos e se têm um mau serviço nas portagens, não 

tem nada contra a sua suspensão, em virtude de existir o princípio do utilizador – pagador, ou seja 

temos que ter uma boa utilização, em condições para ser paga a respectiva taxa. Há cerca de mais 

de uma década, que os alcobacenses e os nazarenos para chegarem a sua casa têm que pagar à 

entrada da porta, para andar dentro de sua casa; têm que pagar para circular livremente nos seus 

concelhos e os seus vizinhos utilizam, não pagam, saem de casa, entram em casa sem pagar nada a 

ninguém. Afirma nada ter contra isso e que não foi a sua pessoa que ressuscitou a questão em 

causa, que foi mal encerrada há mais de dez anos; foi o Estado Português, através da elaboração de 

um estudo para decidir a localização do Hospital Oeste Norte que vem aduzir como um dos 

argumentos para a decisão da localização, o facto de Alfeizerão ter portagens. Há uma dupla 

penalização, que é o princípio do doente – pagador. Foram penalizados há mais de uma década, são 

todos os dias penalizados e o Estado Português vem dizer que em virtude dessa penalização, tem 

que ocorrer outra suplementar que é não terem direito a um hospital próximo do seu concelho para 

tratar dos seus munícipes. Referiu que era politicamente inaceitável, eticamente imoral e, volta a 

repetir e a dize-lo em todas as situações que lhe seja pedida opinião, porque assim, a sua função o 

exige e determina. Pensa que foi uma conquista do Oeste, parte do Oeste, Alcobaça e Nazaré fazem 

parte de pleno direito do Oeste, mas nesta matéria não o tem feito e são mais uma vez penalizados. 

Para a moção, toda a solidariedade e compreensão, no que concerne à demora das obras e 

concordam com a suspensão até que estejam efectivamente concluídas, que haja uma óptima 
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utilização do traçado da auto-estrada, mas pedem que o Oeste tenha a mesma solidariedade para 

com os alcobacenses e os nazarenos. Quando todos estiverem no mesmo patamar, podem falar de 

igualdade uns para os outros, mas, no momento, assiste-se a uma desigualdade gritante, inaceitável 

e que, de momento, ainda os penaliza muito mais. Espera que a Assembleia tenha este assunto em 

conta, porque se estão a falar em nome de uma Região, ou todos fazem parte dessa Região ou não 

fazem. Tem esperança que a Assembleia e os peticionantes venham de encontro aos alcobacenses e 

nazarenos, como parte integrante do Oeste. -------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho referiu que são todos partes integrantes do mesmo Oeste. 

Em relação à proposta do PSD, de que é protagonista o colega Marco Claudino e para que não 

fiquem dúvidas, só se identifica com uma proposta que exija o estrito cumprimento da lei e do 

contrato de concessão; a aceleração do ritmo dos trabalhos; a rigorosa observância das condições de 

segurança no decurso das obras. Quanto à eventual redução de portagens, só com neutralidade 

financeira para o erário público, ou seja, para o contribuinte, ou seja, para cada um dos portugueses, 

o que implica a adopção de adequados e equitativos critérios de portagem em toda a A8, 

nomeadamente na Região Oeste. --------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Feliciano Barreiras Duarte referiu que a sua intervenção foi suscitada pela do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça e que se inscreveu sem ter informado o seu 

grupo parlamentar, vindo falar com independência sobre algumas matérias ouvidas. Em primeiro 

lugar, porque considera que se devem viver as matérias abordadas sem dramas, a democracia é isso 

mesmo, temos a capacidade de ouvir os argumentos, mesmo que muitos desses argumentos não vão 

de encontro às nossas posições e aos objectivos que queremos atingir. Aproveitou para dizer que 

não duvida que os presentes, independentemente da sua orientação política, estão de acordo com o 

substantivo da discussão, ou seja, estão todos de acordo que se justifica cuidar da segurança 

rodoviária e que ao mesmo tempo se procurem resolver outros problemas que o Oeste tem. Mas 

para que o Oeste tenha razão é preciso sermos rigorosos nos factos e nas apreciações que fazemos. 

Referiu ser do partido político do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, sendo seu 

amigo há muitos anos, mas não pode deixar de dizer que discorda com uma coisa que ele disse, 

porque não consegue deixar de ser sério na avaliação dos factos e há uma coisa que o Presidente 

disse, que não corresponde à verdade. Quando disse que houve uma questão mal resolvida no 

processo das portagens do Oeste há doze anos, já o ouviu dizer o mesmo na TSF, insinuando que 

no passado algumas pessoas não tinham cuidado de preservar o Estado de Direito, dando a entender 

que alguém, nomeadamente os concelhos de Torres Vedras, do Bombarral, de Óbidos, das Caldas 



FL. 4 3  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 3/ 2010 Reunião de 12.04.10 

 

da Rainha, terem conseguido obter uma situação de excepção à custa disso, o que não é verdade. A 

história prova-o, existem cerca de três mil recortes de imprensa e cerca de sessenta horas de 

televisão, foi uma telenovela que o país conheceu durante cerca de dois anos, iniciou-se no dia 27 

de Dezembro de 1996 e só acabou em 12 de Fevereiro de 1998 com um acordo patrocinado pelo 

Senhor Presidente da República, à altura o Dr. Jorge Sampaio. Nunca ninguém do Movimento 

Cívico das Portagens do Oeste, e pertenceram a este movimento autarcas de todos os partidos, 

inclusive autarcas do partido político que governava o país, o Partido Socialista, Presidentes de 

Junta de alguns concelhos e vereadores que correram riscos em assumirem a sua independência, 

mesmo junto do seu partido político, nunca ninguém cometeu nenhuma ilegalidade, nem nunca 

ninguém foi processado judicialmente por ter posto em causa o Estado de Direito. Toda a estratégia 

foi conduzida com base em critérios jurídicos e políticos, foi por isso que se conseguiu atenuar, de 

certa forma, alguns dos malefícios que queriam impor a esta zona do Oeste. Ganhámos os 

processos junto da Provedoria de Justiça, junto do Tribunal de Contas, na Assembleia da República 

e, por fim, no Tribunal Constitucional. Nunca ninguém cometeu nenhuma ilegalidade ou pôs em 

causa o Estado de Direito Democrático. Tudo foi subordinado sempre no estrito respeito dos 

ditames da nossa Constituição e da lei. Também temos de ser sérios e dizer que autarcas de vários 

partidos e dirigentes de associações empresariais e agrícolas de Torres Vedras, de Óbidos, de 

Caldas da Rainha, que correram riscos e foram pressionados, nunca deixaram de ficar 

surpreendidos por a norte de Caldas da Rainha, as respectivas autarquias locais, através dos seus 

responsáveis, a começar por Alcobaça, dizerem que não se importavam em ter portagens queriam 

era ter uma estrada nova. Á época, a sua pessoa e pessoas como Fernando Costa disseram que um 

dia estes haviam de se arrepender, porque estavam do lado mais fácil, não queriam correr riscos. 

Recorda-se de José Gonçalves Sapinho e Jorge Barroso, presidentes de Alcobaça e Nazaré dizerem 

que não entravam nos movimentos contra as portagens, preferiam uma estrada com portagens a não 

terem estrada. Se Alcobaça tem portagens foi porque, e recorda-se da votação de um projecto de lei 

intitulado reposição do IC1 entre Loures e Leiria e do IP6 entre Peniche e Castelo Branco como via 

rápida sem portagens, porque era uma infraestrutura que tinha sido financiada ao abrigo de um 

instrumento financeiro político regional do FEDER com vista a dar um contributo para a drenagem 

do tráfego local e inter-regional. Muitos destes autarcas fizeram, no próprio dia em que a discussão 

no Parlamento estava a começar, declarações a dizer que não se juntavam ao Oeste. Mostrou-se 

solidário com todos os companheiros do Oeste nos problemas relacionados com a saúde, pois não é 

fácil o Presidente da Câmara de Alcobaça ter recebido a herança em que um estudo dizia que o 
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novo hospital Oeste Norte iria para Alcobaça e “a meio do campeonato” as coisas terem mudado. 

Respeita e percebe, mas para se ter capacidade reivindicativa e sermos respeitados nas 

reivindicações, as vaias partidárias não devem entrar, porque perdemos a razão e sem razão não se 

pode exigir justiça. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça referiu ter ouvido a intervenção do 

seu amigo Feliciano Barreiras Duarte e pretender esclarecer um equívoco. Quando falou no Estado 

de Direito, não fez uma relação directa e uma análise histórica de eventuais ilegalidades acerca de 

quem defendeu, de maneira combativa, aquilo que se impunha defender, os interesses do concelho 

de Bombarral, Caldas da Rainha, Torres Vedras. Acha indigno o Estado de Direito aduzir um 

argumento de que cidadãos, em virtude de pagarem portagens, tenham o factor discriminatório 

relativamente a outros que não pagam, para uma decisão política. Não é admissível num Estado de 

Direito, não é aceitável, não quer fazer julgamentos de história mas não podem passar para outra 

enorme injustiça. O que estamos a assistir, e a história também não o perdoaria e não vai perdoar a 

nenhum dos responsáveis políticos da zona, da Região, é que permitam tamanha injustiça. É tempo 

de reparar a injustiça e considerar os alcobacenses e os nazarenos como plenos oestinos. É o que 

espera em termos de solidariedade e também está solidário com o Deputado de Torres Vedras que 

apresentou a sua moção e tem a expectativa que a Comunidade Intermunicipal se solidarize com o 

óbvio, com o justo, com o correcto e, o correcto num Estado de Direito, é não continuar com a 

discriminação negativa e hoje transformada numa discriminação duplamente negativa. Pensa ter 

esclarecido as dúvidas, dizendo mais uma vez ao Deputado, que não quer fazer nenhum julgamento 

histórico, de quem combateu de forma legal os interesse que se impunha defender; hoje existem 

outras questões, que está a combater, para terminar com a injustiça e é o apelo que faz à Região do 

Oeste, que analise mais uma vez a situação e solidarize-se com Alcobaça e Nazaré. -------------------

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para apresentar uma proposta intitulada de Fundo de 

Emergência Regional. A proposta apresentada tem como motivação o facto de constatarem que, 

hoje em dia, ocorrem situações imprevistas, desde situações de catástrofe a situações de crise 

vividas pela sociedade em geral, que nem sempre são solucionadas e tem resposta possível com os 

meios que as Câmaras Municipais têm ao seu dispor, dos meios que o Governo pode disponibilizar 

e como tal as próprias pessoas e as regiões ficam mais frágeis perante esses imponderáveis. 

Baseados na catástrofe que aconteceu no Oeste e antevendo situações de crise que aqui se podem 

viver, devem fazer coisas em conjunto pelas pessoas da Região sempre que aconteça uma situação 

de crise, que pode ser resultante de circunstâncias naturais ou de outras. Para poder acudir a essas 
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dificuldades, surge a ideia que os municípios do Oeste, vivendo em comunidade, possam constituir 

um fundo financeiro, para acorrer sempre que haja uma situação de crise na área que faz parte dessa 

Comunidade Intermunicipal. A proposta apresentada seria para que a Comunidade Intermunicipal, 

via Conselho Executivo, elaborasse um regulamento em que cada um dos Municípios tivesse uma 

comparticipação igual do seu orçamento, para um fundo, que seria gerido pela Comunidade 

Intermunicipal, numa conta bancária da OesteCIM. O próprio Conselho Executivo elaboraria as 

condições em que alguém, alguma instituição ou alguma região desta abrangência pudesse 

candidatar-se a esse fundo de emergência, sendo que as condições de emergência ou de catástrofe, 

seriam definidas nesse mesmo regulamento, elaborado pelo Conselho Executivo. É o contributo 

para passarem mais das palavras à acção, de afirmação da Região e através de um instrumento, que 

traduz um unir de esforços e uma partilha de interesses. Acredita poderem fazer coisas em conjunto 

pela Região, reconhece que há pessoas cépticas que conseguem dizer mal de tudo e não aproveitar 

o que existe para tirar um bom partido. Alguns dos cépticos que entrarão na sala da Assembleia 

acabarão por dizer, no final, que há muitas das coisas com que concordam e se podem juntar aos 

que querem fazer coisas em conjunto, independentemente da forma. ------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal sugeriu, na medida em que é 

um assunto de interesse regional, que as propostas fossem votadas no ponto 7, nos assuntos de 

interesse regional, para que as mesmas possam ser discutidas. ---------------------------------------------

-----O Senhor Casimiro Ramos referiu querer dar oportunidade a que todos os grupos 

parlamentares tenham o tempo necessário para poderem ponderar a proposta, inclusivamente, 

discutir alguns aspectos e até melhorá-la. ----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor António Caria dos Santos interveio para informar que o grupo da CDU tem 

dificuldades em perceber a proposta apresentada pelo PS. Não a colocam em causa, apenas 

pretendem perceber, se ao ser aprovada na Assembleia Intermunicipal, vai mexer com o orçamento 

dos municípios e, se de alguma forma, não terá de ser aprovada pelas Assembleia Municipais 

locais, para não haver confrontação com os orçamentos das câmaras. Não são contra a criação do 

fundo de emergência, mas há uma série de parâmetros que terão se ser muito bem cuidados, na 

medida em que pode chocar, de alguma forma, com os interesses das próprias populações, porque 

há pequenas situações que poderão não ser catalogadas como grande emergência, mas terem 

causado um grande prejuízo numa determinada zona. A proposta de fundo de emergência regional 

deveria estar mais consolidada para poder ser aprovada. Mas não obstam, eventualmente, para 

estudo ou trabalho, que possa ser feito. ------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal interveio para informar que a 

Mesa também tinha dúvidas se poderá ser uma proposta ou se deverá ser uma sugestão ou 

recomendação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor presidente da Câmara Municipal de Peniche interveio para fazer uma declaração, 

suscitada pelo colega da Câmara Municipal de Alcobaça. É uma declaração de respeito, inclusive 

pela população que representa. Em sede da Associação de Municípios do Oeste, quando esta 

temática se colocou, defendeu que deveria ser nessa mesma sede que deveriam escolher, através do 

estudo, o local para o novo hospital Oeste Norte. Não foi esse o sentido da Comunidade e, 

inclusive, Alcobaça foi favorável a ser o Governo o responsável pela escolha do local. Assim, não 

se sente, minimamente, cúmplice relativamente à escolha e responsável por ela. Entende que na 

defesa dos interesses do Município de Peniche deveria, provavelmente, defender uma localização 

mais próxima de Peniche. A proposta apresentada pela Sra. Ministra, e é uma posição como 

Presidente de Câmara, é a que melhor vai ao encontro de todos também Alcobaça e Nazaré ficarão 

melhor do que se ficasse mais próximo de Peniche. Manifesta, o que manifestou em sede da 

Comissão Executiva, que está disponível para, em conjunto com todos os Municípios, poder 

defender soluções mais eficazes para uma melhor saúde em cada um dos Municípios. Não se sente 

cúmplice da injustiça e entende que haverá um tempo para todos poderem, face ao estudo entregue, 

defender os interesses do seu Município, pois para isso foram suscitados pela Sra. Ministra a fazê-

lo, sendo que a Sra. Ministra disse que tomaria a decisão até ao final do mês. ---------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça dirigiu-se ao colega da Câmara 

Municipal de Peniche para lhe dizer que ele não é cúmplice da injustiça, no que concerne ao 

Estudo, chamado Técnico, ter um pressuposto inaceitável, eticamente. Mas continuamos a ser 

cúmplices com injustiça da manutenção das portagens e isso não tem uma relação directa com a 

decisão da localização do hospital. Continuarmos a aceitar este facto, somos todos cúmplices em 

termos históricos. Não está a pôr aos colegas a responsabilidade da localização do hospital, mas 

chega uma altura em que todos devem lutar para o mesmo lado, é sermos uma região toda, com as 

mesmas condições para os seus cidadãos. A continuar esta situação uns estão discriminados 

relativamente aos demais. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informa que vão passar as 

propostas para a parte final da reunião havendo, no entanto, a questão das portagens. Há uma 

moção apresentada pela CDU, com base no abaixo-assinado apresentado pelo PSD. E há uma 

proposta apresentada pelo PS, que é alternativa. A Mesa sugere que se faça um pequeno intervalo, 
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de cinco minutos, no sentido dos proponentes poderem chegar a um acordo, caso contrário 

proceder-se-á à votação das duas propostas em separado. ---------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informa, recomeçada a 

reunião após o intervalo, que não houve acordo em relação às duas propostas apresentada sobre a 

A8, sendo votadas em alternativa e que está a ser distribuída uma nova versão da moção 

apresentada pela CDU, tendo por base a petição do PSD. Atribuiu-se a letra A, a essa moção que 

foi a primeira que chegou à Mesa, e a proposta B é a proposta da bancada do Partido Socialista. 

Ambas vão ser votadas em alternativa. A Mesa sugeriu, para que pudessem passar à votação dos 

assuntos, que o ponto 7 da ordem de trabalhos, Outros Assuntos de Interesse Regional, passasse 

para ponto 1, entrando já nesse ponto e começando a fazer a discussão das propostas, seguida de 

votação. O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal interrogou os presentes se 

algum se opunha à alteração dos pontos e não se registando oposição, procedeu-se à alteração da 

ordem de trabalhos, passando para, Ponto 1 – Outros Assuntos de Interesse Regional, seguindo-se 

os outros pontos com a consequente alteração numérica. Em relação às votações, o presidente da 

Mesa propôs que os proponentes tivessem dois minutos para fazer a apresentação e cada grupo teria 

também, no máximo dois minutos, para discutir e depois passariam à votação. -------------------------

-----O Senhor Casimiro Ramos prestou esclarecimentos em relação às dúvidas do Deputado da 

CDU, quanto à inscrição em orçamento de cada um dos municípios, alegando ser óbvio que a 

constituição deste fundo só seria viável para o próximo ano. Daí a colocação do prazo de 30 de 

Setembro para a aprovação pela Assembleia Intermunicipal, do regulamento que fosse elaborado 

pelo Conselho Executivo e, consequentemente, para dar tempo para inscrição nos respectivos 

orçamentos municipais. Em segundo lugar, a Assembleia Intermunicipal não poderá impor aos 

Municípios a inscrição de uma verba orçamental para que efeito seja, a não ser com o 

consentimento das próprias Assembleias Municipais, daí propõe aditar ao final do texto do ponto 4) 

“após votação pelas respectivas Assembleias Municipais”. O regulamento proposto pelo Conselho 

Executivo seria aprovado pelas Assembleias Municipais antes de ser votado na Assembleia 

Intermunicipal. Em terceiro, a maior pormenorização ou não do conteúdo da proposta deverá ser 

uma liberdade dada ao Conselho Executivo. A forma como entidades ou pessoas se candidatavam a 

ser ressarcidas por danos ocorridos num determinado período, seria regulamentado pelo Conselho 

Executivo. Estipularem mais critérios ou serem mais pormenorizados seria entrarem na gestão do 

Conselho Executivo, o que não é adequado, enquanto Assembleia Intermunicipal. Deixam a 

proposta da ideia, mas a forma de execução, caberá ao Conselho Executivo. ----------------------------
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-----O Senhor José Leitão manifestou algumas dúvidas em relação à proposta de Fundo de 

Emergência Regional. Colocou a questão em relação ao aditamento proposto “após votação pelas 

respectivas Assembleias Municipais” e se existirem só quatro Assembleias Municipais a votar 

favoravelmente, faz-se um mini fundo de emergência regional. Não discorda com a bondade e o 

interesse de criação do fundo, se bem que as autarquias que sofreram com a catástrofe deram 

provas da sua capacidade de intervenção e o Governo fez aquilo que era sua obrigação nalguns 

casos, noutros nem isso fez, mas tem as suas responsabilidades nesta matéria. Julga que a criação 

de um fundo assim, não deve nascer da imposição de uma Assembleia Intermunicipal; poderá 

nascer de uma sugestão de uma Assembleia com estas características, para que a Comissão 

Executiva avalie e estude a possibilidade de criação, leve às Assembleias Municipais e num caso de 

entendimento, ele possa ser criado. Ser aqui imposto corre-se o risco de nunca ser criado um fundo 

ou criar-se um mini fundo de emergência regional. ----------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação referiu que a CDU subscreve, integralmente, o princípio de 

solidariedade que está subjacente à proposta. As dúvidas que têm são funcionais, como é que se 

pode, na prática, construir uma proposta nesse sentido. Seria vantajoso avançar com uma sugestão, 

uma ideia a ser trabalhada pelo bloco Executivo, que eventualmente, estudaria a melhor forma de 

devolver à Assembleia uma proposta mais estruturada. Parece-lhes uma proposta generosa, 

acreditam que a Assembleia é um espaço de construção e a proposta apresentada é construtiva; 

poderá ter algumas dificuldades na sua execução prática e nesse sentido, acham prudente sugeri-la 

como ideia ao Conselho Executivo para que este a aprofundasse e depois devolvesse à Assembleia 

o resultado da sua reflexão. Seria a forma de darem passos mais seguros para levarem por diante o 

assunto; de qualquer forma, mostram-se claramente identificados com o princípio de solidariedade 

que está subjacente à proposta apresentada pelo PS. ---------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Barros Mendes fez votos de que pudessem trabalhar em prol do Oeste, 

esquecendo as rivalidades que existem entre os vários concelhos e de que foi prova algumas 

discussões assistidas antes do período da ordem do dia. Relativamente à criação do fundo de 

emergência regional referiu que o grupo intermunicipal do PS mais não está a fazer do que uma 

proposta dirigida à Comissão Executiva, não se deve encarar como uma solução final, mas como 

uma proposta e, nesse sentido deverá ser trabalhada e pormenorizada pela Comissão Executiva. 

Não vê por parte do CDS qualquer oposição à proposta do partido Socialista e terá da sua parte voto 

favorável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Fernando Rocha referiu que a bondade da proposta é inequívoca. Mas a proposta 
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só terá pernas para andar se, de facto, se transformasse numa recomendação a remeter aos 

Municípios, às Assembleias Municipais, sendo matéria que mexe com dinheiros, tem que passar, 

necessariamente, pela Assembleia Municipal. Por outro lado, ela só tem pernas para andar, se todos 

os Municípios a aprovarem, porque bastando uma Assembleia Municipal não a aprovar, deixa de 

haver generosidade, é uma generosidade só de alguns, para todos. Referiu que a ideia é boa mas a 

maneira de a pôr em prática, revela alguma dificuldade. Aprovar esta proposta como 

recomendação, a enviar a todas as Assembleias Municipais, seria uma boa ideia para solucionar o 

problema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para esclarecer algumas dúvidas. Efectivamente se 

algum Município não concordar em subscrever o fundo de emergência, não faz sentido cria-lo, 

porque seriam um número solidário também com aquele que não subscreveria, não era justo. A 

proposta é uma recomendação ao Conselho Executivo, se este não fizer a dita regulamentação no 

período que é dado, pode ser o próprio órgão a chegar à conclusão de não haver condições para 

criar o fundo, a Assembleia Intermunicipal nunca o pode impor. A proposta é uma recomendação 

dirigida ao Conselho Executivo, que da vontade e da sinergia dos diversos Presidentes de Câmara, 

podem chegar ao consenso de, efectivamente, avançarem com o regulamento. Com tantas coisas 

aprovadas nas Assembleias Municipais, sugeridas pela Comunidade Intermunicipal, para outros 

projectos, feitos em conjunto, que têm carecido da aprovação da Assembleia Municipal, e que 

aprovamos favoravelmente, porque nos é transmitido que há um consenso em todos os Municípios 

para esse projecto. Trata-se de criar a mesma sinergia, se for essa a vontade, que vai estar nas mãos 

de todos os Presidentes de Câmara, inclusivamente, de rectificarem o ponto, que estava à espera 

que fosse focado relativamente à participação financeira, onde inscreveu uma participação de um 

por cento, do orçamento de cada um dos Municípios. Sendo um valor mínimo, no conjunto dá uma 

verba significativa, mas está disposto a retirar essa percentagem, para que fosse discutida, também 

pelo Conselho Executivo e até fixada a percentagem por esse Órgão. Se for possível através da 

proposta o Conselho Executivo reunir condições entre todos os Presidentes de Câmara para 

elaborar um regulamento, em que ele próprio também cria condições para este ser aprovado nas 

Assembleias Municipais, acha que se consegue dar um passo importante para a criação de um 

fundo de solidariedade para aqueles que necessitem; se não for possível, fizeram, da sua parte, o 

seu papel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Senhor Luís Rodrigues subscreveu as palavras do colega da CDU no que respeita à 

solidariedade. Era bom que esta estivesse presente em todos os assuntos discutidos, na A8, na 
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saúde, em todas as situações que tragam infraestruturas para o Oeste. Esse é o princípio basilar e é 

com base nesse princípio que o PSD vai nortear a sua actuação e a sua posição na Assembleia 

Intermunicipal. Temos que zelar sempre pelos interesses oestinos, quanto aos critérios de instalação 

de infraestruturas, entende que desde que haja uma infraestrutura, já fica satisfeito, se servir todos 

os concelhos do Oeste, fica duplamente satisfeito, se não servir todos, mas alguns, já fica satisfeito. 

Pensa que deve ser este o princípio que os deve guiar, deixando as politiquices e passando a uma 

política mais séria, mais transparente, mais honesta e leal para com todos os presentes. Acha que a 

proposta tem todo o valor no sentido que subjaz podermos ser solidários também no Oeste, assim 

como o Governo Nacional deve ser solidário com o Oeste e com todas as populações de Portugal. 

Se a proposta for uma recomendação, não necessita de ser votada e entende-a como recomendação 

ao Conselho Executivo. Seja proposta de recomendação, seja recomendação, aquilo que lhe parece 

útil, uma vez que depende da posição que o Conselho Executivo venha a tomar sobre a matéria, é 

que deve ser uma proposta de recomendação ao Conselho Executivo. Este reúne as condições de 

ver se há viabilidade, porque se todos os concelhos estiverem de acordo com a criação de um fundo 

de emergência regional, o Conselho Executivo trabalharia esta matéria e trá-la-ia à Assembleia para 

que se pronunciasse favoravelmente, evitando que a opinião pública, amanhã, venha a ser 

confrontada com alguns concelhos a aderir e outros não. Sai o Oeste diminuído, se queremos que o 

Oeste saia fortalecido e reforçado temos que criar condições para que uma proposta deste tipo seja 

aprovada, de preferência, por unanimidade na Assembleia Intermunicipal. ------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho referiu que há uma questão inequívoca, que não pode 

suscitar confusões em qualquer órgão colegial. Um órgão colegial só manifesta a sua vontade 

através de uma votação, nunca se pode dizer que o órgão colegial tem este ou aquele entendimento, 

se esse entendimento não for traduzido numa votação. Tem o percurso que tem, integrou a direcção 

da Associação de Municípios do Oeste e não é novo que se assista a manifestações de pessoas 

descrentes, que estas estruturas são de utilidade duvidosa, federações de interesses, que são 

plataformas onde cada Município vai buscar o seu quinhão, mas nada disto corresponde à nossa 

doutrina de construir uma Região. Uma Região com um cimento agregador, nas vertentes sociais, 

económicas e culturais, que tem que ser injectado aos poucos com actos concretos e esta é uma 

oportunidade imperdível de servir a causa de uma construção sólida para o Oeste, com os contornos 

que o Conselho Executivo entender por bem, após uma reflexão. É uma proposta de recomendação, 

se ela corresponde ou não ao nosso entendimento de Assembleia Intermunicipal, isso pode ser 

exprimido através de uma votação. -----------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu que foi acrescentado 

no ponto 4) “após votação nas respectivas Assembleias Municipais”. ------------------------------------ 

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras interveio para relembrar a 

todos os membros da Assembleia Intermunicipal que os orçamentos são competência exclusiva da 

Câmara Municipal e a Assembleia Municipal não tem poderes para alterar o orçamento. Em 

matéria de orçamentação, as Assembleias Municipais representadas, não têm qualquer poder para 

exigirem ou não qualquer verba que seja, se ela não vigorar enquanto proposta do Executivo. A 

exigência, a ser formulada, teria que ser sempre ao Executivo e nunca à Assembleia Municipal. 

Referiu que o seu orçamento é de sessenta milhões de euros, um por cento, são seiscentos mil 

euros. A Câmara Municipal de Torres Vedras paga de quota à Comunidade Intermunicipal, cento e 

sessenta mil euros ano, muito menos que um por cento. Informou ainda, que no corrente dia só 

havia dois Municípios com as cotas de 2009 pagas, os outros dez têm cotas de 2009 em dívida. --- 

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para responder ao Senhor Presidente de Câmara de 

Torres Vedras. Obviamente a Câmara Municipal e o Executivo apresentam o orçamento à 

Assembleia Municipal, mas o que está proposto é uma aprovação, à Assembleia Municipal do 

regulamento apresentado pelo Conselho Executivo. Se a Assembleia Municipal se pronunciasse 

contra o regulamento do Conselho Executivo, não faria sentido os Executivos avançarem para a 

proposta de inscrição no orçamento municipal. É um parecer prévio, de se poder ou não constituir o 

fundo em função da aprovação das Assembleias Municipais, de considerarem que os executivos 

devem conter isso no seu orçamento. A constituição do fundo, parte da vontade dos Municípios de 

aderirem e de na Comunidade Intermunicipal criarem essa sinergia para ultrapassarem a dificuldade 

financeira, que compreende, mas há que separar duas coisas, primeiro, o fundo não é para o 

funcionamento da Assembleia Intermunicipal nem do Conselho Executivo, é para acudir às 

populações. Quando um Município não consegue, só por si, resolver o problema e tem nesse fundo 

ajuda para as populações, que de outra forma teria que gastar do seu orçamento ou não chegar lá. A 

verba do orçamento, que é investida no fundo, não é a mesma coisa que ter como custo ou como 

despesa o funcionamento dos órgãos, através de uma quota. Em relação à questão do um por cento, 

propõe-se a alterar a redacção que tinha avançado – no ponto 3) diz que a percentagem referida no 

número anterior não poderá ser inferior a um por cento, propõe substituir pelo seguinte “no número 

anterior será fixada no orçamento de cada ano de cada um dos Municípios, sendo a percentagem a 

aplicar decidida pelo Conselho Executivo da OesteCIM”, ou seja, essa percentagem fica também ao 

critério do Conselho Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta à votação, 

com a alteração que foi proposta. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal fez a leitura do resultado da 

proposta colocada a votação, sendo a mesma aprovada com 29 votos a favor e 28 contra. ------------- 

-----O Senhor Fernando Rocha fez uma declaração de voto na qual disse ter votado a favor, mas 

considera que a proposta não pode constituir uma desobrigação da parte do Governo e das 

instâncias da Comunidade Europeia, em termos de catástrofe, também darem o seu apoio. -----------

-----O Senhor Rogério Cação fez uma declaração de voto afirmando que votaram a favor, tendo 

em conta todas as reservas que foram levantadas, no sentido que os Municípios possam, em 

conjunto, discutir aquilo que poderão ser alguns obstáculos à execução do projecto. Privilegiam o 

princípio da solidariedade. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino referiu ter votado favoravelmente por uma questão de rendição ao 

seu partido e porque até a subscreve. Depois da discussão feita, não é substância, é meramente 

redundante chamar-lhe proposta de recomendação, mas é uma violentação o que estamos a fazer 

aos Executivos da Câmaras Municipais e não ter ouvido o Presidente da Câmara de Torres Vedras, 

não foi bom para todos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que havia uma 

moção, do Partido Socialista, sobre as consequências do temporal. ---------------------------------------

-----O Senhor Tiago Gonçalves leu a moção que vários deputados do PS subscreveram, a qual se 

transcreve: “Os diversos concelhos da nossa Comunidade foram alvo de uma grave intempérie, 

deixando atrás de si um rasto de destruição e de prejuízos avultados para as populações e suas 

actividades económicas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Olhando para as consequências que o temporal provocou, não pode o Grupo Intermunicipal 

do Partido Socialista, na Assembleia Intermunicipal da Oeste CIM, deixar de evocar essa 

calamidade, propondo que a Assembleia Intermunicipal delibere, na sua reunião de 12 de Abril de 

2010, solidarizar-se para com as populações e agentes económicos afectados, saudando ainda, a 

intervenção rápida dos Municípios outros agentes de Protecção Civil e do Governo da República 

na resposta a todos os que viveram horas de imensa aflição e de incerteza.”----------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal perguntou se havia alguma 

intervenção por parte dos grupos, o que não se registou. Seguidamente, colocou a moção à votação. 

-----O Senhor presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal fez a leitura do resultado da 

moção colocada a votação, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. -----------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou sobre a existência da 

proposta sobre os Planos Directores Municipais. -------------------------------------------------------------

------O Senhor Mário Pacheco apresentou a proposta, que veio no seguimento de toda a polémica 

que existiu, quando se tentou transcrever o normativo dos planos regionais de ordenamento do 

território, para os planos directores. É uma proposta construtiva, que vem no sentido de constituir 

uma comissão para fazer a análise desse normativo. Apresentou a proposta, que se transcreve: ------

-----“Tendo em conta que não foi pacífica a ratificação pelas Assembleias Municipais, das 

alterações aos Planos Directores Municipais; tendo em conta as normas emanadas do Plano 

Regional de Ordenamento do Território; ---------------------------------------------------------------------- 

-----O Grupo Intermunicipal do Partido Socialista da Assembleia Intermunicipal do Oeste, reunida 

em 12 de Abril de 2010, propõe:--------------------------------------------------------------------------------- 

-----1. A constituição de uma Comissão desta Assembleia e do Executivo para análise e estudo ao 

impacto e aplicação das supracitadas normas, com vista à apresentação de eventuais propostas de 

alteração, atendendo à especificidade dos diferentes concelhos.” É uma proposta que visa que se 

estude o problema que existe e que se tente arranjar solução para o mesmo. -----------------------------

-----O Senhor Hernâni Santos referiu que da análise da proposta apresentada concordam com ela 

na sua essência. Todos têm conhecimento das dificuldades que as Assembleias tiveram em gerir 

toda a informação e, de alguma forma, quase imposta, alterarem a nível dos Planos Directores 

Municipais. No entanto, acham que a proposta deve ter por base o trabalho desenvolvido em cada 

Município. Estarmos a criar uma comissão que não tenha por base o trabalho de cada Município é 

correr o mesmo risco, corrido anteriormente, que é não se fazer o trabalho em cada Município e 

depois querermos que as propostas apresentadas sejam vinculativas para todo o Oeste. Considera 

que a proposta tem fundamento, deve ser devidamente votada e aceite, mas deve ser ponderado o 

trabalho a desenvolver em cada Município. -------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo esclareceu que aquando do PROT e da sua 

aprovação, o problema não foi nas Assembleias Municipais, porque o documento já estava 

publicado, mas sim quando as Câmaras assinaram esse documento. Na Região, só três Câmaras é 

que não assinaram o PROT, tal qual ele estava. Nesta altura, depois de ter sido aprovado em 

Conselho de Ministros e publicado é tardio e talvez inexequível. ------------------------------------------

-----O Senhor António Caria dos Santos referiu que em determinados Municípios onde esta lei 

vai ser aplicada talvez não faça tanta diferença, daí talvez esses Municípios não se terem insurgido 

na altura própria, em relação a determinados pontos que estão na referida lei. Salientou que em 
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relação ao Município da Nazaré, que representa, a especificidade do concelho faz com que os donos 

das propriedades, não tenham uma propriedade, excepcionalmente grande e a lei foi produzida, 

nesse ponto para quatro hectares, ou seja, quem não tiver um espaço de terreno na área rural 

superior, não poderá construir lá nada. Debatem-se com um problema local e agora estão na 

contingência de terem que aprovar aquela lei porque já não há muito a fazer. No tempo próprio e na 

altura própria alguém se deveria ter insurgido contra esses pontos, mas se calhar a tal união que se 

quer para o Oeste, também aí não foi tida em conta, daí que se pede ao Conselho Executivo, que 

geralmente são as pessoas que recebem a primeira informação, que tenham o cuidado de não 

olharem só para um e verem o Oeste como um todo, com um único fim, não a política mas os 

interesses das populações. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Fernando Rocha declarou que a proposta faz sentido e é o exemplo acabado de uma 

reforma, que foi através de uma lei, gizada no Terreiro do Paço não atendendo às especificidades 

das várias regiões. Não há dúvida que neste caso a regionalização se impunha. Afirma não 

existirem normas num Estado de Direito, irrevogáveis, a norma pode ser sempre revogável, mas é 

preciso que os Municípios e as Assembleias Municipais tenham vontade política para a revogar. ---- 

-----O Senhor Mário Pacheco afirmou discordar com o Senhor Presidente do Conselho Executivo, 

porque o planeamento não é feito contra as pessoas, mas sim para as servir. Todo o planeamento 

que é feito de uma forma autoritária, sem participação está errado e se o PROT foi feito assim, foi 

feito de forma errada e temos que assumir isso. Esta Assembleia tem capacidade para reconhecer e 

apontar um caminho e, como já foi dito, há vários artigos da lei que podem ser revogados. Se 

arranjarem consensualmente a ideia do que está errado, porque quando se vai aplicar a lei, ela não 

serve, não pretendemos a construção desregrada, o que está em causa são propriedades que são 

servidas por infraestruturas e que, neste momento, lhes é vedada a possibilidade de construir. 

Conhece bem uma freguesia do concelho de Óbidos, concelho que tem cadastro, o que lhes 

possibilita saber qual a área das propriedades e neste crivo passam muito poucas, sendo uma 

freguesia grande. Este problema multiplicado por todos os concelhos criou imensos problemas às 

pessoas. Não está a propor nada de impossível, criar uma comissão não é tirar liberdade às 

Assembleias nem aos Executivos Camarários, a questão é que, no momento, as revisões dos Planos 

Directores que estão a ser feitas estão subordinadas ao PROT. Pretendia que pusessem em causa o 

que está errado no PROT e o que é necessário rever. Quando propõe a constituição da comissão, ela 

envolve membros da Assembleia e membros dos Executivos Camarários, termos uma paridade e 

uma capacidade de resolver um problema que foi criado. ---------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que o seu concelho fazia parte dos 

três concelhos, quatro, porque Torres Vedras, no seu Plano Director já tinha essa mesma área, que 

estão à vontade, porque não assinaram o acordo, embora bastante pressionados. No entanto, 

também não era necessária a assinatura das Câmaras Municipais, o Conselho de Ministros bastava 

para assinar. Diz estar perfeitamente à vontade, porque não concorda, não concordou e não assinou. 

-----O Senhor César Santos referiu que a proposta é um bom exemplo do que se tem ouvido e na 

prática não se tem visto. Repetidamente, tem se ouvido que não é importante o rótulo de onde vem 

a proposta, mas não é o que se tem visto no comportamento do sentido de voto ou de alguma 

tentativa de fuga ao voto. Concordou com o colega do PSD quando disse que a proposta devia ter 

em conta o trabalho de cada Município, o que lhe parece mais uma recomendação para a dita 

comissão, do que um motivo que impeça que a proposta seja aprovada. O que é facto é que o 

Presidente do Executivo acabou de dizer algo que lhe parece absolutamente normal, aliás quando a 

proposta veio, a própria CCDR estava à espera que alguns Municípios fizessem pedidos de 

alteração, mas esta alteração não ocorreu. Em cada uma das Assembleias Municipais foi-lhes 

pedido que votassem, com mais pressão ou sem pressão, estas prerrogativas do PROT como uma 

inevitabilidade. A questão é que a inevitabilidade de algo que tem um alcance tão grande, deveria 

ter tido neste Executivo um reflexo, absolutamente distinto. É o que se pretende com esta proposta, 

no sentido de perceber se ainda é alterável, se dá para contornar algumas das questões, que 

acabaram por ter como inevitáveis. O único Município que não votou a lei foi a Nazaré, houve um 

pedido do Executivo à Assembleia Municipal, no sentido de não votar esta alteração; não sabemos 

em que vazio legal talvez caia, quiça pode fazer alguma jurisprudência para o que estão a tentar. Se 

a Nazaré vier a fazer jurisprudência com a decisão da não votação, poderá servir para o resto dos 

Municípios. Em Alcobaça esta introdução também não foi pacífica. Em toda a Região, os 

Presidentes de Câmara, independentemente da sua cor, do seu concelho, foram forçados a dizer que 

sentiram fortes pressões e que teriam de assinar. A imprensa local reflectiu que não havia outra 

hipótese, era um mal menor, vamos aprovar como sendo um mal menor. O colega do Bloco de 

Esquerda disse que era mais uma lei do Terreiro do Paço, mas, convenhamos, que compete ao 

Governo organizar o PROT, ouvindo os vários intervenientes, os Municípios, Associações de 

Municípios, neste caso a OesteCIM. Aqui, aparentemente, não houve nenhuma voz contra, nem 

discussão pública. Assistiu a três ou quatro apresentações do PROT e também não ouviu 

intervenções por parte dos executivos dos vários Municípios contra o PROT. Todos se refugiaram 

na ideia que a culpa era de alguém, que tem um colarinho branco e que está fechado no Terreiro do 
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Paço; se esse foi o problema, esta é a oportunidade de criarmos uma comissão e, propositadamente, 

mista, no sentido de tentarmos perceber que alterações podemos estudar, de aproveitar alguma 

jurisprudência que vai ser feita pela questão da Nazaré. Acha extremamente desagradável ter de 

ouvir argumentos, por parte do poder político, seja ele de que cor for, seja na sua Assembleia ou em 

qualquer outro sítio e de ler o que teve de ler, onde todos disseram, para justificar a passagem nas 

Assembleias Municipais, que era uma questão de mal menor. Pensa que esta questão é muito mais 

solidária e absolutamente importante. Falando em solidariedade entre concelhos, aproveitou para 

fazer uma pequena referência à proposta do Deputado Casimiro, dizendo que não é só a questão da 

solidariedade, há também a questão do mutualimo que é vital para se identificar algo que se 

pretende que seja a OesteCIM. Não basta a solidariedade é preciso o mutualismo e a proposta do 

Casimiro, era uma proposta de mutualismo e só depois vem a solidariedade. Tal como esta 

proposta, é uma questão de mutualismo antes da solidariedade. -------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo repôs a verdade relativamente aos colegas, não 

só da Comunidade mas de todos os outros. Em todas as reuniões, esta área dos quatro hectares 

nunca foi aprovada, ela aparece no documento final onde ficaram todos espantados com a situação. 

Depois foram chamados ao Senhor Secretário de Estado, que disse que tinham que assinar, todas as 

Câmaras foram pressionadas. Não concorda com a área imposta, cada Município tem as 

especificidades que tem e a maior parte deles tem registo de pequenas propriedades para construir, 

o que também contribui para que, por vezes, não haja abandono do meio rural e contribui, 

sobretudo, para a defesa da floresta e dos fogos. Todos os Presidentes de Câmara, excepto Torres 

Vedras, porque já tinha no seu PDM, foram contra a situação e apanhados de surpresa. ---------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta à votação. 

-----O Senhor presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal fez a leitura do resultado da 

proposta colocada a votação, tendo sido a mesma aprovada com 1 voto contra. ------------------------- 

-----O Senhor Fernando Rocha fez uma declaração de voto na qual disse ter aprovado e votado a 

proposta, mas disse não haver discussão pública ou acesso às populações. O PROT é um matacão 

de papel que poucos devem ter lido, por isso não devem impingir à opinião pública que o faça. -----

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou os presentes que o 

regimento da Assembleia diz que os trabalhos podem ser prolongados até à uma da manhã, e 

havendo documentos importantes que o Executivo pretende ver aprovados, pergunta se há consenso 

para que continuem os trabalhos até à uma hora. Não se registando contestações, os trabalhos foram 

prolongados até à uma hora. -------------------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que havia uma 

declaração de voto relativamente à primeira proposta, apresentada pelo PSD, a qual passou a ler: 

“O Grupo do PSD na Comunidade Intermunicipal votou contra porque, não obstante concordar 

com o princípio de solidariedade que deve reger todos os Oestinos, entende que a mesma violenta 

todos os executivos camarários e, por isso mesmo é manifestamente inexequível.”----------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche interveio para dizer que 

relativamente ao PROT, o documento que foi assinado foi sobre o regime transitório para os planos 

de urbanização, sobre os prazos para adaptação, planos de pormenor que estavam em 

desenvolvimento, etc. Diz que o documento que assinou não integra a questão das áreas, foi bem 

expresso que contestaram todos. O documento assinado foi só o regime transitório para os planos 

de urbanização e planos de pormenor em curso que se mostrem incompatíveis com o PROT. Foi só 

a metodologia e os prazos, não teve nada a ver com os quatro hectares que aqui foram falados. 

Esclarece também que esteve em discussão pública, foi divulgado e foi objecto de reuniões. ---------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo interveio para dizer que a clarificação do 

Senhor Presidente de Peniche foi mal dada. O documento assinado foi o PROT onde estava a 

questão das áreas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que estavam para 

votação, a proposta e a moção relativamente à A8, já discutidas. A proposta A) é apresentada pela 

CDU com base no abaixo-assinado apresentado pelo Deputado Marco Claudino e a proposta B) é a 

proposta apresentada pelo grupo do partido Socialista. ------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a ler a proposta com a 

letra A), apresentada pela CDU com base no abaixo-assinado apresentado pelo Deputado Marco 

Claudino. “A Assembleia Intermunicipal Oeste-CIM, reunida em 12 de Abril de 2010, vem exigir 

ao Governo, na pessoa do Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações: ---------- 

-----A suspensão imediata, e até à conclusão das obras, das portagens no troço Malveira-Loures; - 

-----A redução do valor das portagens em toda a Região Oeste, para o valor médio Nacional; ------

-----A rápida intervenção ao nível das medidas de segurança necessárias, as quais foram 

identificadas no Relatório de Segurança do Observatório da Segurança das Cidades e das 

Estradas.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a ler a proposta com a 

letra B). “Relativamente às obras em curso no Sul da A8, propõe-se: -------------------------------------
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-----Exigência de cumprimento da lei aplicável e respectivo contrato de concessão. -------------------

-----Exigência de rigorosa observância das condições de segurança no troço em obras. -------------- 

-----Recomendação de redução de portagem no referido troço em obras - e enquanto decorram as 

mesmas – com neutralidade financeira para o erário público ou seja para os contribuintes, o que 

implica a adopção de equitativos critérios de portajar toda a A8, nomeadamente no Oeste.” -------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a votação as 

propostas A) e B), em alternativa. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal fez a leitura do resultado das 

propostas colocadas a votação, tendo proposta A) 36 votos a favor; e a proposta B) 18 votos a 

favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a última proposta 

recebida foi apresentada pela Deputada Helena Santo, dizendo respeito à realização de Assembleias 

nos vários pontos da Região Oeste. Embora a proposta seja uma recomendação à Mesa da 

Assembleia, o regimento diz no artigo 22º “As sessões, ordinárias e extraordinárias, realizam-se 

em regra, na sede da Comunidade Intermunicipal, salvo se a Assembleia houver decidido de outro 

modo em sessão anterior”. É à Assembleia que compete decidir se serão realizadas Assembleias 

noutro local. Seguidamente, o Presidente da Mesa leu a proposta apresentada, a qual se transcreve: 

“Tendo em conta a necessidade de dar a conhecer a cada Munícipe dos diferentes concelhos que 

integram a Comunidade Intermunicipal do Oeste, os objectivos prosseguidos por esta Comunidade, 

e as tarefas levadas a cabo, com vista a uma maior aproximação e integração dos Munícipes, 

recomenda-se à Mesa da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Oeste: ------------------------ 

-----a) A realização de reuniões descentralizadas. ----------------------------------------------------------- 

-----b) A realização de reuniões temáticas. -------------------------------------------------------------------- 

-----c) A realização de uma reunião temática a levar a cabo no concelho de Alenquer subordinada 

ao tema: “Avaliação da Execução das Medidas Compensatórias pela Deslocalização do Aeroporto 

da Ota”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para dizer que não vê nada de mal na proposta da colega 

de Alenquer, no entanto, disse, não podermos esquecer que a casa da Assembleia Intermunicipal é a 

Comunidade e, pensa que dela podemos, através dos órgãos da comunicação social, fazer sair todas 

as opiniões e ideias dos presentes. Não colocou entraves à ideia de reunirem sobre o tema proposto 

em Alenquer, no entanto o Aeroporto da Ota não é um tema só de Alenquer mas de todos os outros 

concelhos do Oeste. Parece-lhe arriscado abrirem uma excepção, quando existem mais concelhos e 
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caem no risco de todos os outros concelhos começarem a fazer propostas para a realização de 

reuniões descentralizadas em cada um. Na Assembleia Municipal da qual é Presidente, fazem 

reuniões descentralizadas mas alerta para o risco de poderem não voltar a reunir na Comunidade 

Intermunicipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Alberto Avelino sugeriu que o tema fosse votado alínea por alínea. -------------------- 

-----O Senhor José Augusto Carvalho referiu haverem fundadas razões para descentralizar as 

reuniões, não é um inédito. A questão que se coloca é a de aditar uma vinculação já a Alenquer e a 

um tema. Se essa parte fosse suprimida e ficasse à consideração e votação de todos, na parte 

restante, seria mais fácil chegar a consenso. A não haver consenso, talvez a metodologia de 

votarem, alínea por alínea. A proposta é, perfeitamente, desdobrável. ----------------------------------- 

-----O Senhor Fernando Rocha mostrou-se perplexo por se estar a abrir uma excepção, todas as 

outras propostas foram votadas na globalidade, mas se optarmos por este critério vamos votar a 

proposta na generalidade e pode ser logo chumbada e depois então, vamos votá-la na especialidade, 

caso seja aprovada na generalidade. É complicar mas é a maneira legal de fazer a votação, primeiro 

vota-se na generalidade e depois na especialidade, é assim que funciona a Assembleia da 

República. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Senhora Helena Santo informou ter feito uma sondagem, na qual perguntou a várias 

pessoas, esclarecidas, se sabiam o que é a Comunidade Intermunicipal do Oeste. Recordou que uma 

das pessoas lhe disse que achava que era uma coisa importante, com sede nas Caldas da Rainha. 

Alerta para a necessidade de todos terem consciência desse facto, as pessoas lá fora não sabem o 

que é a Comunidade Intermunicipal. Ela própria que sempre foi uma pessoa interessada, só teve 

noção do que faz a Comunidade, quando foi eleita pela Assembleia Municipal de Alenquer. A sua 

proposta é no sentido de descentralizar e de fazer algumas reuniões fora da sede, o povo tem o 

direito de conhecer e interagir com a própria Assembleia Intermunicipal. Uma vez por outra era 

saudável, e esse é um princípio de integração da Comunidade, sermos solidários. Os concelhos não 

estão solidários, estão uns contra os outros, questiona como é que se pode criar uma Comunidade 

Intermunicipal. Sugeriu Alenquer, porque o concelho é emblemático, foi, inquestionavelmente, o 

mais prejudicado pela deslocalização do Aeroporto da Ota. Houve pessoas que se suicidaram no 

concelho de Alenquer, de tão prejudicados que foram. O Senhor Presidente de Câmara de 

Alenquer, está presente e, de certeza que não pode ignorar esta realidade. Era um acto de 

solidariedade, um acto emblemático. Termina dizendo ser esta a bondade da sua proposta. -----------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta à votação. 
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-----O Senhor presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal fez a leitura do resultado da 

proposta colocada a votação, tendo sido a mesma aprovada com 10 abstenções. ------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino fez uma declaração de voto na qual explica porque pediu que a 

proposta fosse votada, cada uma das alíneas per si. Primeiro, o regimento diz “sem prejuízo de ser 

noutro local a reunião”, essa era tacitamente aceite. Em segundo lugar e sobre os assuntos 

temáticos, também se mostrou, plenamente de acordo. No ponto três, fizeram o local e logo a 

ordem de trabalhos para o local; nesse ponto mostrou-se em desacordo, porque também nesse caso, 

em Torres Vedras, o vendaval está fresquinho. Sem prejuízo, de que de facto, o tema e daí reuniões 

temáticas em diferentes Municípios da CIM naturalmente; mas não fazermos logo, 

aprioristicamente, um local, a zona geográfica mais a substância a discutir. Mas refere ter votado 

favoravelmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – INFORMAÇÕES -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu que devido ao adiantado da hora, 

prescindia do tempo que tinha para falar de alguns assuntos e sugeriu que se discutissem os outros 

pontos, que são essenciais aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 3 – INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2009 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

OESTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----O Senhor Presidente do Concelho Executivo explicou que a proposta contém a informação e, 

por força da lei, tem que se apresentada a situação económica e financeira a 30 de Junho de 2009. 

Informou que estava presente o Revisor Oficial de Contas. -------------------------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho referiu que sobre a informação do ROC de trinta de Junho, 

há uma questão que justifica um esclarecimento, uma informação. A referência à omissão do 

registo do terreno e do edifício-sede. Pretende saber se ainda subsiste ou se já está resolvida. Se 

subsiste qual é a perspectiva de resolução, porque tem implicações na subavaliação do activo e 

prejudica a prestação de contas. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Fernando Rocha afirmou ter lido o documento à pressa, não podendo aprofundar, 

não conhece o funcionamento da casa mas há uma questão que o chamou à atenção, nomeadamente 
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quando diz que o orçamento da receita do primeiro semestre de 2009 apresenta um grau inferior ao 

do primeiro semestre de 2008, cifrando-se nos 15,69%. É um grau de execução muito fraquinho, o 

que significa o não funcionamento da casa ou quem fez o orçamento não tinha em conta a realidade 

que estava a presidir ao funcionamento da Assembleia. -----------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo respondeu ao Deputado José Augusto, 

relativamente ao edifício-sede, dizendo que ainda não está registado. Referiu que o assunto foi 

debatido no Conselho Executivo desse mesmo dia, com a Câmara das Caldas e revelou faltarem 

fazer alguns acertos relativamente a verbas, mas pensa que rapidamente o assunto estará resolvido e 

traduzido em escritura. Relativamente ao grau de execução abordado pelo Deputado Fernando 

Rocha, referiu que seria bom primeiro conhecer o funcionamento das coisas e depois falar; contudo 

referiu que a casa funciona e uma das principais execuções tem a ver com fundos comunitários e do 

QREN e com certeza que o Deputado sabe o que se passa com o QREN e a sua execução, daí o 

grau de execução ser tão baixo. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Fernando Rocha interveio para dizer que haja a justificação que haja, o grau de 

execução é, de facto, muito baixo. Em qualquer estrutura, quando se faz um orçamento, e há um 

grau de execução de 15%, está tudo dito. ----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal após as informações dadas, e 

não sendo necessária votação, deu por encerrado o ponto. -------------------------------------------------- 

-----Ponto 4 – DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO-EXECUTIVO E RESPECTIVA 

REMUNERAÇÃO 

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que há mais de um ano que não têm 

Secretário-Executivo. O nome e a pessoa cujo currículo foi distribuído aos Senhores Deputados, foi 

aprovado no Conselho Executivo, por unanimidade. Os seus méritos, atributos e conhecimentos são 

sobejamente conhecidos pelas funções que já exerceu. Colocou-se à disposição, como ao próprio 

Secretário-Executivo, que se encontrava presente, para algum esclarecimento ou questões. -----------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes lamentou ter de falar de um tema que mostra que não 

conseguem unanimidade, já o viram, com algumas divergências que ocorreram entre Câmaras 

Municipais, mas é obvio que têm que construir um percurso para o Oeste, comum, o que nem 

sempre é fácil. Lamentou, que durante um ano não tenha havido alguém nas funções descritas e que 

obviamente não poderá votar favoravelmente, independentemente da pessoa lhe parecer simpática e 
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com um currículo apropriado. Mas quando uma região com esta envergadura, com tantos 

concelhos, de certeza com tanta gente boa, não consegue nomear um dos seus naturais para este 

cargo, de certeza que têm na Região muitos currículos análogos. Nada contra as pessoas, são 

hospitaleiros, querem que venha sempre gente, mas de qualquer forma, acha que deviam ter tido a 

honra e o primor de escolher um dos nossos, um habitante do Oeste, um dos muitos e bons quadros 

que temos neste Oeste alargado, para cumprir estas funções. Não teria sido difícil e com uma boa 

escolha encontrariam alguém. Nada contra a pessoa apenas contra o método. ---------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino referiu não conhecer o Senhor que é proposto nem nome lhe diz 

nada. Depois que ouviu que o Conselho Executivo votou com unanimidade, vota favoravelmente. 

Não sabe de onde é a pessoa em causa, mas a Constituição Portuguesa diz que não pode haver 

discriminação sobre o cidadão, de onde é que é. Imagine-se que na CEE ou na Comunidade 

Europeia só trabalhavam belgas. Temos cabeças extraordinárias na Região Oeste, mas temos, se 

calhar melhores ainda, noutro Portugal que não a Região Oeste. -------------------------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes referiu que já que o Dr. Alberto Avelino lhe deu a honra de se 

levantar pela primeira vez para lhe responder, que ele também tem a honra de se levantar uma 

segunda vez para lhe responder a ele. Mencionou não concordar com o Deputado Alberto Avelino, 

que será tão bairrista quanto ele, no caso um bairrismo do Oeste; noutra Região do país de certeza 

que as coisas não aconteceriam como estão a acontecer aqui. Nada contra a pessoa, nada contra a 

qualidade das pessoas. Muitas vezes a falta de entendimento faz com que não consigam encontrar 

pessoas locais para os cargos e tenham que ir buscar pessoas de fora. Nada contra a pessoa, 

conheceu-o agora de rosto, parece uma pessoa com o currículo apropriado, independentemente de 

ter visto que, nos últimos anos, se dedicou sobretudo à área da formação e não ser uma área de 

gestão e independentemente da formação de base. Por último disse, que de qualquer forma, muita 

gente compreendeu o que quis dizer e dirigiu-se ao Deputado Alberto Avelino para que não 

falassem da Bélgica, que não tem oitocentos anos de história como Portugal. ---------------------------

-----O Senhor Fernando Rocha mencionou que não era para falar no ponto, mas ficou perplexo 

por se estar a votar uma coisa, pondo em questão uma pessoa, pensa que a Comissão Executiva 

deveria resolver o assunto. Diz não ter informação para se poder pronunciar. Acha despropositado 

votar a pessoa e a sua remuneração e indelicado para com a pessoa em causa que se encontra 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Pedro Costa referiu que se a Comissão Executiva escolheu, obviamente, está bem 

escolhido. Lamentou que a pessoa que foi falar, da parte do PSD, não conheça o Dr. Alberto 
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Avelino. Foi um deputado da Constituição, ligado à liberdade e vem de uma dupla pneumonia e por 

essa razão é que não se levantou; quando vierem falar, saibam como é que as pessoas estão, a 

pessoa acaba de sair do hospital. --------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação referiu que aquela hora da noite já não seria própria para começarem 

a discutir algumas questões que, provavelmente, serão muito interessantes do ponto de vista de 

algum tempo de ócio que tenham para discutir. Mas há duas questões, que na sua opinião, são 

importantes, primeiro, e em nome da bancada da CDU, houve uma escolha feita por parte do 

Conselho Executivo, que obviamente ponderou as melhores soluções. Para a bancada, esta é a 

melhor solução, aliás foi aprovada por unanimidade, não tem razão nenhuma para discordar dela; 

em segundo lugar, com todo o respeito que merece a intervenção do colega do PSD, revela que o 

seu discurso, apesar de o perceber, é perigoso, não podemos limitar as esferas da competência a 

uma esfera geográfica. Ficaria honrado de ver um penichense neste lugar tão importante, mas acha 

que é um discurso perigoso, estarem a levar longe demais um bairrismo, que pode parecer nalguns 

casos despropositado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Luís Rodrigues interveio dizendo que o Dr. André de Macedo, pelo currículo que 

vê é mais do que suficiente, mas mesmo que não o considerássemos suficiente, há uma coisa que 

lhe dá uma garantia, de poder votar em liberdade, sobretudo, sendo voto secreto. Quando se trata de 

uma pessoa temos de ter isso em consideração e já se proferiram algumas palavras que depois 

podem deixar na dúvida quem é que votou a favor ou contra. A bancada do PSD, na sua 

esmagadora maioria, atendendo à posição que o Conselho Executivo trouxe à Assembleia, de 

aprovar por unanimidade a pessoa em causa, tem uma posição muito firme quanto à votação que 

vai adoptar. Essa posição tem, sobretudo, o esclarecimento que foi dado na proposta que têm na 

frente, porque tem o currículo da pessoa em causa e, tem, sobretudo, o aval que os Senhores 

Presidentes de Câmara, enquanto membros do Conselho Executivo deram, ao aprovar por 

unanimidade a pessoa que irá desempenhar funções executivas e que por isso merece todo o apoio e 

toda a consideração. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Conselho Executivo à votação, através de escrutínio secreto, para o qual foi distribuído um papel 

em branco a cada membro, para poderem votar. --------------------------------------------------------------

-----O Senhor presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal fez a leitura do resultado da 

proposta colocada a votação, sendo a mesma aprovada com 35 votos Sim; 13 votos Não; 14 

Brancos e 1 Abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Ponto 5 – REGULAMENTO DE INVENTÁRIO E CADASTRO DO PATRIMÓNIO DA 

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

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

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

-----O Senhor Presidente do Concelho Executivo informou, dado o adiantado da hora, que o 

Regulamento de Inventário e Cadastro do Património é o que decorre da lei e mostrou-se disponível 

para responder a alguma dúvida. --------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho referiu compreender as preocupações do Senhor Presidente 

do Conselho Executivo e afirmou que ao nível do grupo Intermunicipal do PS não têm nenhuma 

dúvida relevante, quer relativamente, ao ponto 4 que se está a discutir, quer em relação ao ponto 5, 

que é o seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou o ponto à votação. ----

-----O Ponto 5 – Regulamento de Inventário e Cadastro do Património da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------

-----PONTO 6 - CONSTITUIÇÃO DA ESTRUTURA DE APOIO TÉCNICO E DEFINIÇÃO 

DE FUNÇÕES DOS SEUS MEMBROS -------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal perguntou se havia alguma 

intervenção ou pedido de esclarecimento sobre o assunto e não havendo registo, colocou a proposta 

do Conselho Executivo à votação. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Ponto 6 – Constituição da Estrutura de Apoio Técnico e definição de funções dos seus 

membros foi aprovado por maioria, com 1 abstenção. -------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo interveio para informar que o Relatório de 

Actividades e Prestação de Contas do Exercício de 2009 tem que ser aprovado até final do mês de 

Abril. A marcar nova Assembleia há que ter em conta que a partir de dia 20, os Municípios vão ter 

todos, as suas Assembleias Municipais. Referiu, por fim, que o tempo passado a discutir coisas que 

não tinham discussão fez com que se tivesse que continuar a reunião, que custou a todos cerca de 

seis mil euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que não havendo 

consenso para se continuar a reunião e discutir o último ponto agendado, a próxima reunião fica 

marcada para dia 21 de Abril. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

votação a aprovação da Minuta da Acta, que foi aprovada por maioria, com duas abstenções. -------- 
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-----ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pelas uma hora e trinta minutos do dia treze de Abril, de que, para constar se lavrou a presente 

Acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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