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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

JUNHO DE DOIS MIL E DEZ  

 
-----Aos vinte e três dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, pelas vinte e uma horas, reuniu a 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, para uma sessão ordinária, no 

Salão Nobre da Câmara Municipal de Alenquer, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------- 

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

-----Ponto 2 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 1 de 2010 da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----Ponto 3 – Medidas Compensatórias pela Deslocalização do Aeroporto da Ota. -------------------- 

-----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, César José Lourenço Santos, João Paulo Madeira 

Raimundo, Fernando Augusto Marques Rodrigues, Maria Helena Pereira Nogueira Santo, 

Vladimiro Castilho de Matos, Manuel Santos Viana, em substituição de Maria de Lourdes Lopes de 

Matos Ferreira Calçada, Luís Filipe Faria de Brito Barros Mendes, Luís Manuel Gonçalves 

Rodrigues, João Pedro Marques Garcia Rodrigues, em substituição de José Joaquim Ferreira Frade, 

Casimiro Francisco Ramos, João Manuel Gomes Mendonça, em substituição de João Carlos 

Barreiras Duarte, António Fernando Lopes, Luís Francisco Campos Silva, Anabela Martins Sá, 

Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Vasco Luís Lima Ribeiro, em substituição de Carlos 

Manuel Teixeira Marques, Pedro Gaspar Rodrigues, Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa, 

Vítor Manuel Feliciano Pintéus, Elsa Maria Vaz Valente Pires, Alberto Manuel de Oliveira Reis 

Pereira, Daniel Miguel Rebelo, Duarte Nuno Batista Ferreira, Mário António Duarte Pacheco, 

António Alberto Carvalho Santos, Teresa Maria Farto Faria de Sousa, 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, José Luís Rocha de Oliveira, Sílvia Sara Sousa Saramago, 

Anabela Blanc Capinha Corado, Rogério Manuel Dias Cação, Vítor Miguel Silva Delgado 

Marques, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, José António Bombas Amador, José António Leitão da 
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Silva, Vítor Manuel Mineiro Lourenço, Rui Manuel Machado Carvalho, Tânia Isabel Ramos 

Mourato Jerónimo, em substituição de Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, José António do Vale  

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

substituição de Susana Maria Ribeiro Neves, Marco Henriques Claudino, Jorge Henrique Horta 

Ferreira, em substituição de António Carlos Nunes Carneiro e Rita João de Maya Gomes 

Sammmer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Tiveram falta justificada os membros: Raul José Afonso Duarte, Maria de Lourdes Lopes de 

Matos Ferreira Calçada, José Joaquim Ferreira Frade, João Carlos Barreiras Duarte, Carlos Manuel 

Teixeira Marques, João José Dias Ferreira, Feliciano José Barreiras Duarte, José Carlos Ribeiro 

Capinha, Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, José Augusto Clemente de Carvalho, Susana Maria 

Ribeiro Neves, António Carlos Nunes Carneiro, Fernando Rui Pereira de Oliveira (membro 

substituto) e Carla Maria Pereira Custódio (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 da Nazaré, Jorge Codinha Antunes Barroso, o Vice-presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos, o Sr. Humberto Marques, em substituição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

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

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

e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel Soares Miguel.------------  

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu a palavra ao anfitrião, o 

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

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alenquer deu as boas vindas a todos os 

Deputados da Assembleia Intermunicipal, fazendo votos para que tivessem um bom trabalho, 

porque Alenquer, designadamente o espaço onde se encontram, foi nos últimos doze anos, palco de 

um incontável número de reuniões sobre a temática do aeroporto de Lisboa na Ota. Passados os 

anos e exprimindo o sentimento dos munícipes de Alenquer, disse terem “uma mão cheia com 

pouco mais que nada”. Alenquer foi, a par com o concelho de Azambuja, o concelho que durante 

mais de dez anos sofreu com as medidas preventivas do aeroporto da Ota, que paralisou uma parte 

significativa do concelho. O concelho tomou essa atitude com consciência, sabendo que o 

Aeroporto da Ota era um desígnio nacional, aceitaram o desafio, quiseram potenciar as suas 
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vantagens e minimizar as suas desvantagens e, ao fim de dez anos, com o mesmo pragmatismo 

souberam aceitar a sua deslocalização e esperar para discutir as prometidas compensações da 

deslocalização do aeroporto. Confiam na representação da OesteCIM, que periodicamente reúne 

com o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e que tem feito um trabalho 

digno de realce na defesa dos interesses da Região Oeste, contudo as coisas estão a demorar 

demasiado tempo, as grandes concretizações estão por cumprir. Acredita no diálogo que a 

OesteCIM desenvolve com os representantes da Administração Central, mas anseiam por uma 

resolução rápida do que foi prometido. Lembrou ainda que Alenquer depois da paralisação, de doze 

anos, de mancha significativa do seu território, já fez e tem em fase de revisão o seu Plano Director 

Municipal, que foi iniciado com o aeroporto, desfeito e refeito sem ele, foi feito sem PROT e 

desfeito e refeito com ele, continuam a ter medidas preventivas do TGV e tem um aeródromo que 

não tem tráfego aéreo. Continuam ainda com grande parte do seu território paralisado e, por tudo 

isso, é importante que Alenquer, tenha por parte da Administração Central algumas medidas de 

excepção, para que, não sendo nunca ressarcida dos doze anos que sofreu de medidas preventivas, 

possa vir a ser compensada com medidas que, mesmo não custando dinheiro, tendo em conta a 

conjuntura nacional e mundial, permitam a esse concelho, pelo menos, recuperar uma parte do 

tempo que perdeu na expectativa de um aeroporto que depois foi deslocalizado. Querem acreditar 

que o compromisso da Administração Central para com a Região Oeste seja uma realidade, 

percebendo todas as dificuldades que possam existir, acreditando no diálogo dos legítimos 

representantes da OesteCIM junto da Administração Local, para que haja novos timmings, novos 

cronogramas para que Alenquer possa ver satisfeitos alguns dos seus desejos no processo do novo 

aeroporto de Lisboa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal agradeceu ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Alenquer a cedência das instalações para a realização da reunião 

descentralizada da Assembleia Intermunicipal, e agradeceu à Deputada Helena Santo a recepção 

que foi proporcionada a todos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----Ofício do Gabinete do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, datado de dia 

26 de Abril a informar que o oficio enviado com a moção ao Ministério foi enviado para o Gabinete 

do Secretário Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações, face à delegação de competências 

existente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício do Gabinete do Secretário Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações, datado de 

dia 12 de Maio, a acusar a recepção da Moção enviada; ----------------------------------------------------- 

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

-----Convite da Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos, dirigido ao 

Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, datado de dia 30 de Abril, a convidar para o 1º 

Seminário de Controlo de Pragas Urbanas, a realizar no dia 7 de Maio, no Hotel Caldas 

Internacional em Caldas da Rainha; ---------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Convite da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, dirigido ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Intermunicipal, a convidar para a Cerimónia de Inauguração do Circuito do Alqueidão, 

no âmbito da Rota Histórica das Linhas de Torres, a realizar no dia 26 de Junho, na Praça Dr. 

Eugénio Dias, em Sobral de Monte Agraço. ------------------------------------------------------------------ 

-----LEITURA DACORRESPONDÊNCIA ENVIADA -------------------------------------------------- 

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

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

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

-----Ofício datado de dia 23 de Abril, dirigido ao Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste com o objectivo de informar quais as deliberações tomadas na Assembleia 

Intermunicipal de dia 21 de Abril, relativamente aos pontos discutidos. ---------------------------------- 

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

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

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou os Deputados 

António Fernando Lopes e César Santos, que haviam pedido para consultar alguns estudos da 

OesteCIM, nomeadamente o Regime Geral das Taxas Municipais e o Diagnóstico aos 



FL. 8 0  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 5/ 2010 Reunião de 23.06.10 

 

Procedimentos da Comunidade Intermunicipal do Oeste, que em relação ao Regime Geral das 

Taxas Municipais, o mesmo se encontra na sala para consulta e o Diagnóstico se encontra em fase 

de reajustes, pelo que ainda não pode ser consultado. ------------------------------------------------------- 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que as Actas n.º 3 e 

nº 4 das últimas reuniões, realizadas no mês de Abril, distribuídas via email para todos membros, se 

encontravam na Mesa para apreciação. ------------------------------------------------------------------------ 

-----Posta à votação, a acta nº 3, de dia doze de Abril, foi aprovada, por maioria, com nove 

abstenções-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Posta à votação, a acta nº 4, de dia vinte e um de Abril, foi aprovada, por maioria, com oito 

abstenções----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que existem dois 

elementos do público inscritos para intervir no final da reunião a decorrer, o Sr. José Marques 

Serralheiro e o Arquitecto Nuno Coelho. ----------------------------------------------------------------------

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

-----O Senhor Fernando Rodrigues interveio para desejar a todos as boas vindas ao concelho de 

Alenquer e manifestar o seu agrado pela presença em massa na presente reunião. ----------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues apresentou uma Moção de Pesar, que se transcreve: “Faleceu no 

passado dia 18 de Junho José de Sousa Saramago, o escritor português galardoado como prémio 

Nobel da Literatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Nascido em berço pobre, a 16 de Novembro de 1922, na aldeia de Azinhaga, Saramago chegou 

em 1998, cito Eduardo Lourenço, “àquele trono de Estocolmo”. ----------------------------------------- 

-----No discurso que aí proferiu não esqueceu as suas raízes, e mais uma vez lembrou o avô 

Jerónimo, o avô que não sabia ler nem escrever, mas que foi o homem mais sábio que conheceu em 

toda a sua vida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O gosto pela literatura alimentou-o nas longas horas passadas numa biblioteca pública. 

Foram várias as ocupações profissionais, até ser escritor a tempo inteiro.-------------------------------

-----Um escritor que gerou uma obra literária ímpar. -------------------------------------------------------

-----“Construtor de Abril”, assume as suas convicções políticas e de cidadania. Nunca as esquece. 

-----E não esqueceu, também, o que o poder cultural do seu país lhe fez. E foi para Lanzarote. Mas 

também nunca esqueceu o seu país. E Portugal não o esquecerá.------------------------------------------
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-----Nos últimos anos lutou contra a doença. Lutou com a voz dos sentimentos, com a voz dos 

sonhos e dos silêncios que por vezes se guardam.------------------------------------------------------------ 

-----Lutou com as palavras. E escrever era viver. E Pilar a companheira. A companheira que 

tentou agarrá-lo à vida, mesmo sabendo que cada dia que nasce é o primeiro para uns, e será o 

último para outros. Um dia inevitável e incontornável.------------------------------------------------------ 

-----E incontornavelmente José de Sousa Saramago ocupará um lugar perene, na Literatura e na 

Cultura não só de Portugal, mas do mundo. Obrigado Saramago.---------------------------------------- 

-----A Assembleia Intermunicipal do Oeste, reunida em Alenquer no dia 23 de Junho de 2010, 

manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de José Saramago, e expressa as suas 

condolências à sua mulher, Pilar del Rio, e restante família.”. A moção, em caso de aprovação será 

remetida à Fundação José Saramago, à atenção de Pilar del Rio. ------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Costa interveio para falar de José Saramago, referindo a sua importância para 

a democracia e subscrevendo o que foi dito na intervenção anterior. Colocou duas questões de 

importância para a zona Oeste. A primeira tem a ver com o concelho de Caldas da Rainha, 

nomeadamente, com a “Mala Posta” dos Carreiros. É uma infraestrutura que pertence ao Oeste, não 

é do concelho de Caldas da Rainha nem da freguesia de A-dos-Francos e está num estado de 

abandono. Mostrou-se preocupado com o que disseram em relação a uma possível venda do 

edifício da Mala Posta dos Carreiros. Apelou à OesteCIM para que se interesse pela “Mala Posta”, 

para que esta não seja apenas a maquete que se pode ver no Museu dos CTT, dos Correios, em 

Lisboa. A Mala Posta devia ser um projecto regional e ser potencializada. Nunca devia ser vendida, 

até porque pensa que o edifício está classificado como monumento. Chamou a atenção para a Linha 

do Oeste, defendendo-a como uma linha importante para o país, mostrando-se preocupado, com a 

cedência de vário material excedentário, por causa do projecto do TGV. Este projecto, em Espanha, 

fez com que haja excedentes de material moderno, com ar condicionado que está previsto operar 

apenas na zona norte do país. É o material que espera ver na Linha do Oeste e não as automotoras 

dos anos 50, que foram recauchutadas no princípio do século. Lança o alerta ao Conselho 

Executivo, para que a CP trate bem a Linha do Oeste e coloque material de qualidade, como está a 

fazer o norte do país. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Tiago Gonçalves agradeceu em nome do Partido Socialista a recepção feita pela 

Assembleia e Câmara Municipal de Alenquer, na primeira reunião descentralizada da Assembleia 

Intermunicipal da OesteCIM, princípio com o qual concordam, dada a importância de aproximar os 

referidos órgãos dos seus eleitores. Colocou uma questão já mencionada na penúltima Assembleia, 
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relativamente à imagem e à marca Oeste. Em relação ao site, houve a transição da estrutura da 

antiga Associação de Municípios para Comunidade Intermunicipal, não havendo alteração do 

domínio do próprio site, pelo que pede um ponto de situação. Ainda relacionado com a imagem e 

marca Oeste, referiu que existem concelhos que ainda dispõem de pórticos nas suas entradas com 

imagens da antiga Associação de Municípios. Alguns deles estão num tal estado de degradação que 

o facto de dizerem “Boas Vindas”, não cumpre bem o seu fim de boa recepção aos que visitam. 

Pergunta quando é que vão ser substituídos ou adaptados. --------------------------------------------------

-----O Senhor César Santos elogiou a sala, que tem ainda o busto da República, lembrando os 

valores que associa e que nunca estão esquecidos na democracia cada vez mais tecnocrata. Sugeriu 

que deviam assinalar os 100 anos da República e propor ao Executivo que com a Mesa da 

Assembleia assinale a referida Comemoração. Seria um acto importante para a Comunidade, que de 

alguma forma começaria a procurar alguma simbologia e uma data para comemorar. Apresentou 

uma proposta para a criação de uma Comissão de Trabalho, no âmbito da Assembleia, que fizesse 

um regulamento honorífico de medalhas e honrarias, que pode ser importante para o Oeste. Em 

quase todas as Assembleias têm feito propostas de distinção de um ou outro assunto, já foi feita na 

presente reunião uma proposta de conceder uma honraria e na prática não existe um regulamento. 

Devia constituir-se uma comissão de trabalho que tratasse de efectivar um regulamento para essas 

honrarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM respondeu ao Deputado Tiago Gonçalves, 

relativamente ao assunto do estado de degradação dos pórticos, referindo que estão a criar um Plano 

de Comunicação e Marketing e a questão dos pórticos foi um dos primeiros pontos a ser abordado. 

Está a ser feito um levantamento dos painéis e do seu estado para tentar fazer uma informação, no 

sentido de apurar se serão todos removidos ou modificados, tendo que se saber qual a viabilidade 

financeira do projecto. Em relação à imagem de marca e não só do site, referiu que um Plano de 

Comunicação e Marketing tem em conta vários requisitos que têm a ver com a comunicação, e a 

OesteCIM está a trabalhar o plano com o objectivo de melhor comunicar e resolver a questão da 

imagem de marca. Em relação ao registo da própria marca da Comunidade, que ainda não está 

tratado, informou que primeiro têm que começar com o registo da OesteCIM e só depois passar 

para o site. Até ao final do corrente mês, se não houver nenhuma questão burocrática, em termos de 

registo da marca, o assunto ficará tratado. Para além destas acções, o edifício da OesteCIM também 

não tinha uma imagem que o identificasse e para resolver isso foi colocado um autocolante nas 

portas da entrada. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que estava na Mesa 

a moção apresentada pelo Deputado Júlio Rodrigues e passou a ler a parte final desta: “A 

Assembleia Intermunicipal do Oeste, reunida em Alenquer no dia 23 de Junho de 2010, manifesta o 

seu profundo pesar pelo falecimento de José Saramago, e expressa as suas condolências à sua 

mulher, Pilar del Rio, e restante família.”. Moção a remeter à Fundação José Saramago, à atenção 

de Pilar del Rio. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a moção apresentada 

pelo Deputado Júlio Rodrigues à votação a qual foi aprovada por maioria, com 1 abstenção. --------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que estava na Mesa 

a proposta apresentada pelo Deputado César Santos, para a criação de uma comissão de trabalho 

para a elaboração das normas para atribuição de títulos honoríficos pela OesteCIM. ------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a moção apresentada 

pelo Deputado César Santos à votação a qual foi aprovada por maioria, com 8 abstenções. ----------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou o Deputado César 

Santos da necessidade de proceder à constituição da comissão de trabalho. ------------------------------

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

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

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo agradeceu a recepção dada à primeira reunião 

descentralizada da Assembleia Intermunicipal do Oeste. Informou os membros do referido órgão 

que a fusão entre a Resioeste e a ValorSul já foi aprovada, tendo os seus efeitos a partir do dia trinta 

de Julho. Conforme ficou acautelado e acordado a tarifa que irão pagar, será na ordem dos vinte e 

um euros, contra os trinta e sete que se pagavam, tendo retroactividade desde Janeiro. ----------------

-----PONTO 2 – APROVAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 1 DE 2010 DA 

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

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

Secretário Executivo da OesteCIM. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM mencionou que baseado no princípio de 

transparência financeira, no disposto na alínea b) do artigo 16º dos Estatutos da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, apresentava a revisão orçamental. De acordo com o disposto nos pontos 

8.3.1.2 e 8.3.1.4 das Considerações Técnicas do POCAL, respectivamente, sem prejuízo dos 
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dispostos orçamentais e das regras previsionais para ocorrer a despesas não previstas ou 

insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objecto de revisões. Na revisão do orçamento 

podem ser utilizadas as seguintes contrapartidas: tendo em conta que existe a necessidade de 

proceder à inscrição orçamental do projecto “SAMA - Modelo de Gestão para o Oeste voltado para 

o Munícipe” que se prevê desenvolver, que se encontra já submetido e em fase de análise e cujo 

financiamento a definir se prevê cerca de 4.790 milhões de euros; embora não obrigatório mas, 

dando cumprimento a uma regra de boa gestão orçamental deverá ser incluído no orçamento da 

receita, o Saldo da Gerência Anterior que se traduz num aumento do orçamento em cerca de cem 

mil euros; encontra-se salvaguardado o princípio orçamental do equilíbrio e da transparência, em 

que, para além de os recursos previstos terem de cobrir as despesas previstas, terão de igual modo 

as receitas correntes previstas ser iguais ou superiores à despesa corrente prevista e cuja poupança 

corrente se situa nos 226.830€. Face ao exposto e, de acordo com a alínea c) do art.º10º-A do 

Regulamento Orgânico desta Comunidade, propôs a revisão orçamental apresentada. -----------------

-----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 2 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 1 de 2010 da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 3 – MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PELA DESLOCALIZAÇÃO DO 

AEROPORTO DA OTA --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Senhora Helena Santo referiu ter-se sentido honrada e agradecida com as palavras que lhe 

foram dirigidas e com a presença de todos na recepção de boas vindas, organizada conjuntamente 

com os deputados do PSD, na qual organizaram não um jantar partidário, mas um jantar para que 

todos se sentissem bem em Alenquer, com o objectivo de dar a conhecer os produtos que se 

produzem no concelho. Referiu que os compromissos que se fazem na vida devem ser para cumprir 

e entende que os exemplos a seguir são fundamentais, como diz o povo “Diz-me com quem andas, 

dir te-ei quem és”, “Bom pai és, bom filho serás”. Os exemplos que vêm de cima, os exemplos do 

cumprimento da palavra dada, de honrar os compromissos assumidos, são absolutamente 

fundamentais. O concelho de Alenquer foi durante vários anos penalizado pela vinda do aeroporto. 

O aeroporto não veio para o concelho e durante doze anos o concelho esteve imobilizado. No dia 

sete de Julho de 2008, foram anunciadas no concelho, com pompa e circunstância, as 

compensações pela não vinda do aeroporto para a Ota. Perguntou se esses compromissos foram 
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cumpridos e se a pompa e circunstância valeu a pena, ou se não passou disso mesmo. Faz um 

balanço, como munícipe do concelho de Alenquer, pessoa que trabalha no concelho há vinte e 

quatro anos, extremamente negativo. Foram prometidos milhões de euros em novas acessibilidades, 

e foi feita a sua calendarização, em que muitas delas em 2008, 2009 já estariam concluídas e, de 

facto, ainda não foram iniciadas. Pensa ser fundamental, para todos os que representam o Oeste, 

sem ignorar o trabalho que tem sido feito pela Comissão Executiva, que tem acompanhado na 

comunicação social, é importante que todos possam dizer a quem os representa que os contratos e 

palavra dada são para cumprir. Se Portugal atravessa um momento de grande dificuldade 

económica, há explicações que são necessárias dar aos munícipes dos concelhos, em especial ao 

concelho de Alenquer, que foi o mais penalizado pela situação. A Assembleia deve fazer uma 

reflexão séria sobre o que foram as compensações para os concelhos do Oeste, de onde deverão sair 

algumas propostas conclusivas, para que, numa atitude de colaboração com o Conselho Executivo, 

possam dizer a quem governa, que os oestinos, em particular os de Alenquer, estão tristes e 

desagradados, porque se foram um concelho que no passado não soube negociar as contrapartidas, 

não podem deixar de beneficiar do pouco que lhes deram e verificam que não estão sequer 

iniciadas, quando já deveriam, estar concluídas. Terminou, referindo que espera que os trabalhos 

decorram bem, que voltem a Alenquer, que as reuniões da Assembleia possam ser descentralizadas 

e, acima de tudo, que tenham resultados concretos para explicar às pessoas o que se está a passar 

com as contrapartidas do aeroporto, porque mais do que não cumprir é preciso dar uma explicação 

às pessoas, que merecem respeito. ------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou os presentes sobre a intervenção da 

OesteCIM no processo, que diz respeito aos doze municípios do Oeste, mais quatro da Lezíria. A 

comissão restrita está a ser acompanhada pelo próprio, pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Torres Vedras e pelo Presidente da Câmara Municipal da Azambuja. A assinatura do acordo das 

compensações da Ota celebrou-se no dia dez de Setembro de 2008, pelo Sr. Primeiro-Ministro, 

após ser aprovado em Conselho de Ministros, onde todos sabiam quais os projectos das 

compensações, uns da total responsabilidade do Governo Central e outros que tinham a intervenção 

dos próprios municípios. O processo teve reuniões sucessivas em todos os Ministérios, Direcções 

Gerais, até chegar ao dia da assinatura. O documento foi elogiado por todos, tendo sido dito pelo 

próprio Primeiro-Ministro que era um exemplo para o país, independentemente de haver ou não 

compensações, mas sobretudo pelo levantamento de necessidades, e que o processo devia ser 

alargado a todo o país. Até Maio de 2009 as coisas correram bem, quem ficou encarregue de estar à 
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frente do dossier foi o Sr. Ministro das Obras Públicas, o Eng.º Mário Lino, coadjuvado pelo Dr. 

Pedro Abreu e as reuniões e contactos sucediam normalmente. Depois seguiram-se as eleições em 

2009, as férias e novamente eleições e tomadas de posse. Houve um interregno, quase uma paragem 

e entretanto a OesteCIM, começou logo em Novembro e Dezembro a solicitar reuniões e tentar 

saber qual o Ministro que iria tutelar o dossier, tendo sido informada que este estava a cargo do 

mesmo Ministério, das Obras Públicas. A reunião só se efectuou, devido à grande insistência da 

OesteCIM, em finais de Janeiro. Foi a primeira reunião restrita com o Sr. Ministro das Obras 

Públicas e mais duas Secretarias de Estado sobre o dossier, na qual foi feito um ponto de situação. 

Seguiram-se depois, com a comissão alargada, reuniões com todos os municípios, que só 

terminaram em Abril do corrente ano. Finalizadas essas reuniões, foi feita uma reunião com a 

comissão restrita para fazerem um ponto de situação relativamente ao dossier, que se revelou numa 

desilusão. Percebeu-se que não havia articulação entre os Ministérios, Secretarias de Estado e 

outros departamentos, ficando a comissão sem respostas e algumas, contraditórias. Face à situação 

exposta, a OesteCIM pediu, de imediato, uma audiência com o Sr. Primeiro-Ministro, da qual não 

se obteve resposta. Foi feito um último pedido ao Sr. Primeiro-Ministro para se reunirem no dia 

vinte e cinco de Maio e até à data não foi obtida resposta. Referiu que o mesmo sucede com o caso 

particular de Arruda, onde desde Fevereiro tem insistido e até pedido ajuda ao Ministério das Obras 

Públicas, para reunir com o Ministro da Agricultura e até ao momento nem sequer uma resposta. 

Não se pode admitir a indiferença e o desprezo demonstrado. Sabe-se que outros municípios têm 

pedido reuniões com Ministérios e também nada conseguiram. Dá o exemplo do caso do Ministério 

da Saúde, no qual têm um canal privilegiado, e só assim conseguiram marcar uma reunião em 

Fevereiro, que só se realizou em final de Março, agendaram outra para o mês seguinte, que só se 

realizou dois meses depois, sem grandes conclusões. São as grandes dificuldades encontradas. 

Informou os presentes que tinha o dossier todo, de obra a obra, por município, com o que está feito 

e o que falta fazer e que se disponibilizava para responder a qualquer dúvida. As obras 

emblemáticas não estão sequer definidas ou calendarizadas. Compreendem as dificuldades do país, 

sabem que o acordo que foi feito, tem o seu terminus em Dezembro de 2015, podendo resvalar até 

2017, só não compreendem o porquê de não terem algumas respostas e sobretudo porque é que os 

projectos não estão a andar em termos de financiamento, em termos de estratégia. Referiu, por fim, 

algumas situações, nomeadamente a Linha do Oeste e as ligações ferroviárias que estão num 

impasse; o Ministério da Obras Públicas não sabia de um dossier que continha um estudo com um 

traçado desde a Malveira até à estação do Oriente, não se sabe nada da definição do traçado, nem 
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está nada feito relativamente ao assunto. Em relação aos IC’s, falando do IC11 e dos outros, 

também não existem definições. Na última reunião esteve presente a “Estradas de Portugal” e 

notou-se uma desarticulação entre estes e o Ministério das Obras Públicas. Com as instalações do 

Instituto da Vinha e do Vinho, verificou-se uma mudança do Ministério da Agricultura para o 

Ministério das Finanças, que quer dinheiro e não se chega a esse entendimento nas Câmaras, que 

têm essa compensação. Relativamente ao Hospital Oeste Norte, já não é um hospital novo é uma 

ampliação das instalações actuais do hospital das Caldas da Rainha, sem se saber o que se passa 

com a maior parte das valências que este possa ter; em relação ao Hospital Oeste Sul ainda não têm 

resposta. Relativamente aos cuidados continuados a Sra. Presidente, a Dr.ª Inês Guerreiro disse que 

já não existe dinheiro na rubrica, o que não se pode aceitar. As albufeiras e pequenos regadios não 

têm resposta aos inúmeros contactos para saber do ponto de situação. Em relação às Lojas do 

Cidadão só estão duas ou três negociadas, porque quem tem instalações pode avançar, os outros não 

têm hipótese. Em relação à água e saneamento em baixa, muitos municípios esperaram por uma 

parceria com as “Águas do Oeste”, mas não se vislumbram soluções, a que existe é mais cara que 

fazer parcerias com privados. Referiu serem exemplos de algumas situações que deveriam ter 

alguma coisa feita, pelo menos no papel. Tudo aquilo que foi acordado no pacote para os doze mais 

quatro municípios, deverá e terá que ser cumprido forçosamente, sendo evidente, pelas razões já 

apresentadas, que se deveria começar por algum sítio, sem dúvida, o concelho de Alenquer. É 

difícil avançar, é difícil estar a falar para uma parede, a parede não responde e sentem-se frustrados 

com a situação e há que tomar algumas medidas. Quem assina acordos quando tudo está bem e dá a 

cara, nas outras alturas deve mostrar a mesma frontalidade. Por fim, mostrou-se disponível para 

discutir as medidas por concelho e de uma forma global também da Região. ----------------------------

-----O Senhor Fernando Rodrigues referiu não ter ficado esclarecido, tem havido encontros, não 

tem havido grandes respostas, nem sim nem não e o que lhe parece é que o tempo passou. Havia 

aspectos que estavam calendarizados e que não foram cumpridos, pelo que deveria ser feito um 

esforço entre o Governo e a Comunidade Intermunicipal para fazer uma calendarização que tenha 

em conta o momento actual, o que já deveria ter sido feito e não foi e aquilo que é possível ou não 

fazer, porque muitas coisas se alteraram desde o momento em que se fizeram os acordos. Reforçou 

a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Alenquer e da Deputada Helena Santo, 

afirmando que o concelho de Alenquer foi o concelho que sofreu directamente o impacto das 

medidas prévias que foram determinadas, o que lhes traz alguns direitos acrescidos relativamente 

aos concelhos que, pura e simplesmente, ficaram com expectativas dos benefícios futuros 
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decorrentes da vinda do aeroporto, o que não veio a acontecer. Enquanto tiveram as medidas que 

impediram que dezenas de projectos e investimentos fossem aprovados no concelho, havia quem 

quisesse investir e quando terminou a fase dos impedimentos, estavam numa altura em que o 

investimento era mais difícil. Contudo apelou à defesa de todas as medidas que foram negociadas e 

que interessam a todos os concelhos, sejam as mais específicas de cada concelho ou as de carácter 

mais alargado. Uma das medidas que tem tido bastante tempo de antena nas Assembleias é o 

Hospital Oeste Norte, o que faz lembrar que o Hospital que interessa à população que mais sofreu 

com as medidas do aeroporto, é o Hospital de Vila Franca de Xira. Dirigiu-se aos dois Presidentes 

de Câmara que têm a ver com o Hospital de Vila Franca de Xira, para que se entendam 

relativamente a alguns problemas, que segundo a imprensa, estão a impedir que esse hospital 

avance com maior rapidez. Referiu que se calhar existem algumas medidas que já não interessam às 

Câmaras e outras para as quais as Câmaras não se encontram preparadas. Deveria ser feito um 

esforço, no sentido de obrigar os membros do Governo que têm a ver com o cumprimento desses 

compromissos a fazerem com o Conselho Executivo da OesteCIM e as outras quatro Câmaras, uma 

calendarização mais actual e que tenha em conta os problemas e a situação actual da economia, do 

país e das finanças públicas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Alberto Pereira interveio com um discurso que leu e que se passa a transcrever: ----

-----“Durante muitos anos o Oeste viveu debaixo de medidas de excepção relacionadas com a 

localização do novo aeroporto de Lisboa na Ota. ------------------------------------------------------------ 

-----Tivemos fundadas expectativas de desenvolvimento integrado da nossa região, apoiadas nesse 

facto e, sabemos hoje, tantos anos depois, que essa infraestrutura terá nova localização e irá para 

longe do nosso território. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Impunha-se, por esse facto e face à nova realidade, alicerçar rapidamente o desenvolvimento 

que desejávamos, e desejamos, e que é de inteira justiça ser apoiado.------------------------------------ 

-----O Programa de Acção Oeste-Lezíria apareceu então como o instrumento que continha o 

aglutinar de vontades, a vários níveis, e que se traduzia num conjunto de intervenções que os 

autarcas oestinos, na sua pluralidade, identificaram como fundamentais para a promoção do 

desenvolvimento, duma forma em que a garantia de execução de projectos que reforçassem a 

coesão territorial aparecesse como factor de primeira ordem, sobrepondo-se a outros de carácter 

mais local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ É esta a vontade das gentes do Oeste, é esta a visão dos autarcas oestinos, não tenho dúvidas 

disso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Entre outros, os projectos do novo Hospital Oeste Norte e a requalificação da Linha do Oeste 

contêm uma transversalidade territorial vasta e impactos relevantes.------------------------------------- 

-----Mais do que qualquer outra questão, é a necessidade imperiosa de termos esse novo hospital a 

funcionar rapidamente que nos move; a saúde das pessoas do Oeste não pode, de forma alguma, 

ser descurada. Esse novo equipamento, associado às intervenções que são necessárias fazer nas 

estruturas existentes, deve comportar, na sua globalidade, o conjunto de valências que assegure os 

cuidados de saúde de qualidade que são imprescindíveis e que estão, como sabemos, perfeitamente 

identificadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto à Linha do Oeste, as análises que possam vir a ser feitas deverão acontecer de forma 

rápida, para que a requalificação desejada não continue a ser protelada no tempo.-------------------- 

-----Mas também entendemos e devemos exigir que a sua concretização passe pela electrificação 

da linha, a supressão de algumas passagens de nível, a implementação de sinalização electrónica e 

a recuperação de alguns edifícios. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----Para terminar uma palavra mais: a efectivação destes trabalhos em toda, e repito, em toda a 

extensão da Linha do Oeste, deve ser inquestionável e inadiável. -----------------------------------------

-----O Senhor Vladimiro Matos interveio como anfitrião do concelho de Alenquer, agradeceu a 

participação de todos e dirigiu os parabéns à Deputada Helena Santo pela iniciativa que teve em 

levar todos os presentes ao Portal do Vinho com as provas de vinho e a mostra de alguma da sua 

gastronomia. Focalizou a sua intervenção no concelho de Alenquer. As medidas compensatórias 

pela deslocalização do aeroporto da Ota representam uma mão cheia de nada para o concelho de 

Alenquer, que durante doze anos viu o seu desenvolvimento forçado a parar para cumprimento das 

medidas restritivas impostas pelos Governos. Referiu que actualmente ainda existem medidas 

restritivas no concelho de Alenquer, nomeadamente nos traçados do hipotético TGV, do novo IC2 e 

na servidão aeronáutica da Base Militar da Ota, que se baseia numa Lei de 1957, que continua a 

amordaçar o concelho de Alenquer, sem que apareça obra compensatória feita, que sirva, 

efectivamente, as gentes de Alenquer. Num concelho onde existem tantas carências de 

infraestruturas, na educação, na formação profissional, desenvolvimento económico, saúde, vias de 

circulação interna e externa, estruturas de apoio social, entre outras, o Executivo Socialista que há 

trinta e quatro anos governa o concelho, não conseguiu reivindicar dos sucessivos Governos, em 

especial do Partido Socialista, as medidas que se impunham para compensar, não só o atraso 

proveniente da gestão PS à frente da autarquia, como dos doze anos, onde quer habitantes quer 

empresários viram impedidos os seus projectos de nova habitação, de ampliação ou implantação de 
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novas estruturas, potenciadoras de investimento empresarial, assim como, entre outros projectos de 

espaços aprazíveis para a vida diária. O Partido Socialista na Câmara, não só não soube exigir do 

Governo, como não envolveu nem soube ouvir a oposição nessas reivindicações. Concretamente, 

até ao momento, as medidas compensatórias para o concelho de Alenquer, claramente, o mais 

penalizado pela deslocalização do aeroporto da Ota, caricatamente, resumem-se a uns anúncios 

publicitários em que o Primeiro-Ministro, tem sido o principal protagonista, e à construção do 

passeio entre as instalações do “Intermarché” e a vila do Carregado. A falta de perspectiva, de 

ideias e criatividade do Executivo do Partido Socialista na Câmara Municipal de Alenquer, que 

desaproveitando a deslocalização da infraestrutura, foi incapaz de construir, com as forças vivas do 

concelho, qualquer estratégia ou oportunidade para reivindicar compromissos formais do Governo, 

no sentido de implementar políticas estruturais no ordenamento do território, requalificação dos 

espaços públicos, construção de equipamentos públicos, atracção de investimentos criadores de 

emprego. Fazem votos para que a Assembleia seja um marco e que de futuro a situação se altere e 

que se passe das promessas aos actos. --------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Guerra agradeceu o acolhimento que todos tiveram em Alenquer, 

nomeadamente no jantar oferecido. Na sua intervenção referiu ter a mesma opinião em relação às 

preocupações expressas pelo Sr. Presidente do Conselho Executivo, precisam-se respostas do 

Governo. Protesta pelo incumprimento do Governo nas enunciadas medidas compensatórias da Ota, 

cuja taxa de execução é quase zero e que urge implementar a bem do desenvolvimento do Oeste e 

do país. Para além das medidas transversais a todo o Oeste, como as acessibilidades, lembra três, 

das muitas medidas específicas de Alcobaça, que consideram essenciais para o concelho. Em 

primeiro lugar, o Museu Nacional do Vinho que se orgulha de ter inerência patrimonial muito rica, 

ligada à vinha e ao vinho, remontando a uma época muito anterior à formação da nacionalidade, 

com o papel fundamental representado pelos monges cistercienses, que durante séculos inovaram e 

lideraram o desenvolvimento agrícola da Região. O entendimento público da importância desta 

herança que devia ser valorizada e preservada, levou o Ministério da Agricultura, através do 

Instituto do Vinho e da Vinha à criação do Museu Nacional do Vinho em Alcobaça, com o espelho 

que representa um testemunho, invulgarmente completo de história e evolução do sector 

vitivinícola em Portugal. Infelizmente o Museu encontra-se encerrado, sendo um objectivo 

estratégico fulcral do município de Alcobaça devolver ao Museu do Vinho, o esplendor e a 

dignidade de todo esse património agrícola, como imagem de marca de Alcobaça, mantendo e 

divulgando, adaptado a um conceito museológico moderno, que contribuirá para o desenvolvimento 
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turístico da Região e do país. Para a concretização do projecto, urge chegar a um acordo sobre a 

cedência das instalações pertencentes ao Instituto do Vinho e da Vinha. Como já foi referido, dado 

o impasse das negociações, e em face de uma proposta da Direcção Geral do Tesouro e das 

Finanças, irrealista e incomportável para o município de Alcobaça, aguarda-se por uma solução 

alternativa, justa para o Estado, mas defendendo os interesses da Região. A segunda medida diz 

respeito à Área de Localização Empresarial da Benedita. Trata-se de um projecto prioritário, na 

freguesia mais a Sul do concelho, também a mais próxima da Ota e a mais prejudicada com a 

deslocalização do aeroporto, nomeadamente no que se refere a acessibilidades. A Benedita tem 

grande capacidade de iniciativa, de risco e inovação e criou mais de uma centena de indústrias de 

calçado, cutelarias, marroquinarias, extracção de pedra, e muitas outras, que sem parque industrial 

estão distribuídas a meias com a malha urbana. Actualmente, com as novas exigências não existem 

condições de melhoramentos nas referidas indústrias ou para a instalação de novas e algumas vão 

desaparecendo ou mudando de concelho, perdendo este, milhares de empregos possíveis, o que não 

se verificaria se tivessem atempadamente um Parque adequado às suas necessidades. Como 

solução, embora tardia, a Câmara Municipal de Alcobaça comprou em 2005 um terreno com cento 

e sessenta hectares para o dito Parque. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para o 

desenvolvimento da Região, mas que custa muito dinheiro e carece de financiamentos 

consideráveis, sendo uma das medidas acordadas, que precisa de avançar rápido. Por último, referiu 

o projecto de Reabilitação e Recuperação Funcional do Mosteiro de Alcobaça, que como todos 

saberão, é Património Mundial da Humanidade. A requalificação de todos os espaços e logradouros 

do monumento terá de passar por uma parceria público-privada. É um projecto âncora que prevê a 

instalação das mais diversas valências num espaço único, de excepção, fundamental para o 

desenvolvimento do turismo na Região, numa cidade que já recebe mais de trezentos mil turistas 

anualmente. Para realçar a importância e urgência do projecto, lembrou que a área devoluta, em 

plena degradação é superior à do Centro Cultural de Belém. ----------------------------------------------- 

-----O Senhor Tiago Gonçalves manifestou a sua solidariedade à população do município de 

Alenquer, porque sendo a instalação do aeroporto prevista para a Ota era no município de Alenquer 

que se iria localizar. A população mais afectada seria a do município de Alenquer, inclusive pelo 

conjunto de medidas preventivas a que esteve sujeita durante anos. Dirigiu-se à Deputada Helena 

Santo e em nome da Bancada do Partido Socialista, disse que apesar da bondade do convite que 

formulou em relação à recepção que decorreu antes da reunião da Assembleia, não concordam com 

o ofício que foi dirigido com papel timbrado do Partido Social Democrata. Estariam disponíveis 
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para participar, se fosse uma intenção supra-partidária e de promoção da Região, a qual acredita 

que até tenha sido, assim o grupo do PS estaria disponível em promover com a Sra. Deputada, com 

os demais grupos políticos, com a Mesa, inclusive, esse primeiro encontro de aproximação com a 

realidade local. Justificou, assim, a ausência da Bancada na recepção. Para além disso, disse existir, 

também, uma praxe de organização própria do grupo, que é reunirem-se antes de todas as reuniões 

de Assembleia, para prepararem a sua participação, a fim de poderem estar de corpo e alma e 

decidirem de forma consciente. Acredita que a iniciativa tivesse a bondade e intenção supra-

partidária e referiu ser uma forma de se melhorar e corrigir em iniciativas futuras. Em relação ao 

Plano de Acção, ouviram a intervenção inicial do Sr. Presidente do Conselho Executivo, que referiu 

haver um atraso no cumprimento daquilo que são as suas obrigações. Não querendo desculpar o 

Governo, até porque este tem noutros fóruns quem o defenda, entendem que existe também um 

conjunto de obrigações dos municípios e da própria Comunidade e pergunta até que ponto essas 

obrigações estão a ser cumpridas, porque não se pode exigir o cumprimento do Governo sem serem 

os primeiros a dar esse exemplo. Não fala num tom de crítica mas entende que se o Governo está 

em falta, têm que demonstrar que estão em cumprimento para poderem exigir com outra força o 

cumprimento do Governo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Casimiro Ramos saudou Alenquer pela recepção saudável e acolhedora e referiu ter 

grande expectativa em relação à discussão do ponto. Na sua opinião, as medidas compensatórias 

pela deslocalização do aeroporto da Ota serão sempre insuficientes para o facto de não existir 

aeroporto na Ota. O custo da falta do aeroporto na Ota é incalculável para o país e para a Região. 

Para o país, o aeroporto podia estar construído há catorze anos, já nunca vai recuperar o atraso no 

desenvolvimento e na criação de emprego que teria surgido nesses catorze anos e os custos dos 

investimentos necessários, a taxas muito mais elevadas e em épocas muito mais difíceis vão adiar 

ainda mais a construção do aeroporto, que seria um aeroporto internacional, que faria com que os 

espanhóis desistissem do aeroporto internacional da Península Ibérica, porque a centralidade 

passaria a ser Lisboa. De um momento para o outro, quando o aeroporto saiu da Ota, muitos que 

não queriam o aeroporto na Ota, de repente transformam-se em seus defensores. Referiu manter a 

sua coerência e ter muita pena de não existir aeroporto na Ota. A sua expectativa era que 

discutissem coisas concretas, já ouviu juízos de valor e cenas concelhias que seria bom não virem à 

reunião e serem discutidas em cada uma das Assembleias Municipais. O que lhe parece relevante é 

um ponto de situação com coisas concretas. Este Governo ou outro que venha substituir o actual, 

qualquer força política vai ter que cumprir o acordo assinado com os autarcas do Oeste, porque é 
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um compromisso do Estado. O Governo assina compromissos em nome do Estado e quando se diz 

que o Governo não assume ou não está a cumprir um compromisso, está dizer-se que o Estado 

Português não está a cumprir, no caso referido, para uma Região com a qual assinou um contrato. 

Têm que esperar por 2015 para dizer que não cumpriu, mas não podem esperar por 2015 para fazer 

o Governo cumprir, fazer um juízo de valor antecipado do incumprimento do Estado para com o 

contrato é algo que tem que ser bastante documentado. Parece essencial, porque quando se baseiam 

as informações só no que ouvem em reuniões, na comunicação social, também pode acontecer 

como diz o ditado popular “Uma mentira dita muitas vezes transforma-se numa verdade”, não será 

bom criarem verdades baseadas em mentiras. Para se fugir a esse paradigma, parece essencial que 

se faça um ponto de situação daquilo que é o acordo da Ota e do que está realizado. Afirmou ter 

conhecimento, enquanto Deputado Municipal, de coisas que já estão feitas e de outras que estão em 

curso, porque têm fases para serem feitas. É preciso saber esse ponto de situação concreto. A 

electrificação da Linha do Oeste não se faz num ano, tem fases de projecto, de adjudicação. Até 

2015 é essencial saber qual a programação do cumprimento do acordo. Da explicação dada pelo Sr. 

Presidente do Conselho Executivo, referiu ter ficado com a ideia que o que se sabe é proveniente 

das reuniões que, umas vezes, são feitas através da Comissão Intermunicipal e outras pelos próprios 

Presidentes de cada uma das Câmaras, procurando saber aquilo que afecta o seu município. Pode 

estar errado, mas se é esse o caso, haverá informação desarticulada e para juntar essa informação 

reunir-se-ão todos os Presidentes de Câmara para saber qual o ponto de situação de cada um dos 

projectos que afecta o seu município e isso tem desfasamentos no tempo. Propôs que, se de 

momento, o Governo não tem uma Comissão Interministerial para tratar do assunto da Ota, devem 

propor-lhe a criação dessa comissão com um representante de cada um dos Ministérios, para que 

seja o único interlocutor desse grupo de trabalho com a Comissão Executiva. Se existe esse grupo 

de trabalho, há que saber quais os resultados das reuniões desse grupo e se não há nenhuma 

calendarização, terão que ser utilizados mecanismos que obriguem o Governo a dar essas 

calendarizações, através de ofícios, de programas, para que a Assembleia possa apoiar a Comissão 

Executiva a levar por diante a defesa dos interesses do Oeste e das medidas que foram negociadas 

para serem implementadas, não foram prometidas, foram negociadas. Tem que se fazer cumprir 

esse contrato e se não tratarem do assunto terão de ficar à espera do andamento de muitos projectos. 

Por fim, referiu não saber como avaliar a situação face às informações que recebeu, parecem-lhe 

vagas, insuficientes e pouco concretas e, como tal, gostaria que fosse apresentado um ponto de 

situação mais concreto de cada um dos concelhos, com certezas daquilo que é o ponto de situação 
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de cada projecto, ou então, que sejam feitas diligências, que eventualmente, até já foram avançadas, 

e bastará somente a Assembleia ser informada. --------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Hernâni Santos iniciou a sua intervenção afirmando que a palavra compensação 

pressupõe que alguma coisa não está bem e é necessário haver uma compensação. Quando alguma 

coisa não está bem e há que compensar, deve-se aplaudir quem assumiu esse compromisso. Tem 

que se aplaudir os membros do Governo que o assumiram e dar os parabéns aos Presidentes de 

Câmara que os souberam negociar. Há que realçar que havia compromissos que tinham que ser 

assumidos, o Governo assumiu-os, escreveu-os e soube anunciá-los publicamente. Mas não soube 

estar, agora, presente, uma vez que o Presidente da OesteCIM quer uma reunião e o Governo não 

está disponível. Será que se deve ao facto, tal como foi apontado pelo Deputado anterior, não 

saberem o ponto de situação das coisas, será que não sabem o que assinaram, será que não sabem 

que há um compromisso que foi assumido e que é de grande importância para o Oeste. Disse ser 

necessário haver a realização da presente reunião, para falar das coisas da Ota, porque se tudo 

estivesse bem, não teriam em conjunto, decidido reunir. Sendo da Lourinhã, referiu ser importante 

falar do IC11 que vem acabar com uma série de insuficiências que existem ao nível dos eixos 

viários no Oeste, é importante para o turismo do Oeste, para a dinamização do tecido económico e, 

por isso, é extremamente necessário ao nível de toda a Região, não é só porque vai ligar o IP6 à A8, 

ou porque vai passar pela Lourinhã, é extremamente necessário para os Oestinos. Falou também do 

Parque Jurássico, afirmando ser um parque temático, um Museu, um espaço com um contributo 

para o desenvolvimento científico da Região e, acima de tudo, é um compromisso que é necessário 

para o país, porque, actualmente, o património paleontológico que existe na Lourinhã é de âmbito 

nacional e internacional. É uma obra necessária para o desenvolvimento do Oeste. Mencionou, 

também a valorização e preservação do património natural, referindo, existir um projecto em 

andamento, que já foi alvo de várias reuniões com as Câmaras Municipais envolvidas, que é a 

Valorização do Planalto das Cesaredas. Estão algumas situações em falta, mas também outras a 

serem executadas. Na Lourinhã já foram feitas acções no Litoral, nas arribas, mas é 

importantíssimo que se dê um exemplo na forma como essas obras são feitas e na efectividade 

dessas obras, não se devem deixar a meio, têm que ser concretizadas na sua totalidade, porque só 

dessa forma poderão trazer os contributos que necessitam. Por fim, falou do regadio, que tráz um 

grande desenvolvimento ao nível da agricultura e é importante que os interlocutores do Governo 

não mudem de opinião em relação ao que já disseram. O regadio é extremamente importante, vem 

valorizar o tecido agrícola, e as empresas e é um dos grandes trunfos que o Oeste ainda tem. 
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Afirmou que já se caracterizaram as necessidades, elas foram escritas, foram definidas e publicadas, 

sendo agora necessário, serem capazes de as executar. Tem a certeza que não é por parte dos 

Presidentes de Câmara, sejam eles quais forem, que não há capacidade de as executar, é preciso que 

todos os interlocutores estejam disponíveis para que as obras sejam uma realidade. É preciso que as 

pessoas cumpram, que dêem o exemplo, é preciso que em tempos de crise, sejam os primeiros a dar 

o exemplo no país. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Vítor Marques interveio para falar do grau de execução em Peniche, afirmando ser 

também muito baixo. Mas aponta como mais grave, o facto de uma das obras constantes do Plano, 

ter já sido retirada do mesmo, referindo-se à construção do Centro Hospitalar Oeste Norte. É uma 

situação preocupante para os habitantes do concelho de Peniche, porque nos últimos meses têm 

assistido a várias medidas impostas pelo actual Governo, entre as quais, a deslocação de pessoas 

para outro serviço de saúde, desmantelamento de equipamentos e instalações e, todas essas medidas 

sempre com a desculpa e garantia que seria uma situação pontual e temporária até à construção do 

novo hospital, tal como havia sido acordado no pacote de medidas. Mas o que é facto é que já não 

vai existir um novo hospital e o recuo por parte do Governo, traz consequências graves ao concelho 

de Peniche, às quais não deverão ficar indiferentes. Nesse sentido, a sua exposição serve para exigir 

explicações ao Governo, sobre qual a verdadeira política de saúde que pretende implementar e 

promover na Região Oeste Norte e, em particular, no concelho de Peniche. Peniche tem 

características específicas, pela sua forte ligação ao mar, com intensa actividade piscatória, com 

diversas embarcações marítimo-turísticas, com o arquipélago das Berlengas, com uma elevada 

componente turística desportiva e com a realização de diversos campeonatos e actividades 

aquáticas, que trazem a Peniche muitos visitantes. Estas especificidades não são compatíveis com a 

inexistência de uma unidade hospitalar condigna para toda a população de Peniche e para os seus 

milhares de visitantes. É, por isso, muito importante a adequação do Hospital de Peniche à sua 

realidade e, nesse sentido, querem saber o que é que se pretende realmente para o Hospital de 

Peniche, quais as valências que vão existir, quais as especialidades que são mantidas, no fundo, 

saber qual a função do Hospital. Peniche precisa de um grande hospital e não apenas de uma 

Unidade de Cuidados Continuados. Por fim, fez referência às outras obras constantes no pacote das 

medidas compensatórias, tais como os centros desportivos, a valorização do património natural e 

histórico do concelho, as acessibilidades, como o IC11, que muito irão beneficiar todo o concelho e 

são fundamentais para o seu desenvolvimento. Alerta, contudo, para a situação da saúde no 

concelho de Peniche, quando soube, no presente dia, que mais oito mil pessoas vão ficar sem 
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médico de família, por causa dos médicos que acabaram de se reformar. ---------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal interrompeu as intervenções 

para fazer um balanço dos tempos já utilizados, passando a palavra ao Secretário da Mesa, o Sr. 

Júlio Rodrigues. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues começou a sua intervenção, com a devida autorização do Sr. 

Presidentes da Mesa, solicitando mais respeito para os colegas que intervêm, no sentido de 

minimizarem o barulho e a movimentação na sala. Em relação aos tempos e considerando o tempo 

da alínea a) com mais os cinquenta por cento, o PSD tem trinta e nove minutos, vinte e nove 

minutos utilizados, faltando-lhe dez minutos de intervenção; o PS tem trinta e dois minutos, vinte e 

um minutos utilizados, faltando-lhe utilizar onze minutos; a CDU tem catorze minutos, quatro 

utilizados, faltando-lhe utilizar dez minutos; o CDS ainda não utilizou o seu tempo. ------------------- 

-----O Senhor Joaquim Pequicho referiu já ter ouvido nas várias intervenções uma referência à 

necessidade de se cumprir com a palavra e ainda na presente semana, num programa televisivo, 

onde estava o dirigente do Partido Socialista, o Sr. Mário Soares, este referia que era importante 

voltarem ao tempo de cumprir com a palavra. É, realmente, o tempo a que têm de regressar, quando 

não existem condições há que assumir e, eventualmente, reformular ou fazer uma reprogramação, 

mas a ausência de resposta é que não se pode aceitar. Há sempre um aspecto que os salvaguarda, 

nomeadamente, as populações estarem atentas e penalizarem os Governos que não cumprem com a 

palavra. No que toca à Comunidade, o concelho da Nazaré, em conformidade com as forças 

políticas locais tem a expectativa que haja a concretização do prometido. Referiu três projectos 

relevantes, tais como a questão do novo Centro de Saúde, na perspectiva da melhoria da qualidade 

do serviço prestado na área da saúde; o Museu Dr. Joaquim Manso, como referência cultural da 

identidade do concelho da Nazaré e o Teleférico, importante para o sector do turismo. Tendo falado 

com o Presidente de Câmara da Nazaré, informou que têm tido muitos “sim”, mas falta o resto que 

é fundamental. Por fim, disse que o concelho da Nazaré está solidário com todo o Oeste, com todos 

os municípios, em particular, com o município de Alenquer, aproveitando para agradecer a 

recepção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O Senhor José Luís Oliveira dirigiu uma palavra especial ao Sr. Presidente de Alenquer, pela 

forma como foram recebidos. Interveio em representação do concelho de Óbidos, referindo, 

essencialmente, dois pontos. Primeiro, a Lagoa de Óbidos, que embora dizendo respeito 

directamente ao concelho de Óbidos e de Caldas da Rainha, diz também respeito à Região Oeste e 

ao país. É um local de excelência que pode ajudar muito a desenvolver toda a Região. Em segundo 
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lugar, falou do QREN, referindo que o assunto diz respeito a todos os concelhos, à Região e ao país 

e afirmou ter conhecimento de causa para falar do QREN e da sua situação. Em relação à Lagoa de 

Óbidos, tem havido várias visitas, inclusive da Ministra do Ambiente, e de outros elementos do 

Governo, para que possa ser feito o desassoreamento e trazer apoios governamentais que foram 

prometidos, no âmbito da deslocalização do aeroporto da Ota. Mas até ao dia, compromissos há 

muitos, conversas há muitas, têm havido algumas reuniões, mas efectivamente, nada existe. 

Continuam no âmbito do que o Governo tem vindo a trazer, promessas, diz que sim, mas nada faz. 

É grave para a Região e para o País. Falando do QREN, não só dos municípios, mas também no 

âmbito das empresas do país, existem centenas ou milhares de projectos entregues nas Instituições, 

houve compromissos, ainda com o Ministro das Obras Públicas, o Sr. Mário Lino que se 

comprometeu a pressionar as CCDR, no sentido que fossem céleres, para que os projectos 

pudessem ser executados, mas até hoje pouco ou nada viram. Andam a deslocalizar as verbas que 

haviam de ser para determinado sítio, para outros sítios, não cumprindo os compromissos que devia 

ter. Nesse sentido, pediu ao Conselho Executivo que pressione com muita força e que se sozinho 

não for capaz, peça ajuda à Assembleia, porque de certeza todos os elementos do órgão, aprovarão 

uma posição forte no sentido de dar apoio ao Conselho Executivo para que os compromissos que 

foram assumidos pelo Governo na deslocalização do aeroporto da Ota, sejam cumpridos. Nada está 

a ser cumprido, facto que o preocupa, que preocupa o concelho de Óbidos, a Região Oeste e todo o 

país. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Rogério Cação comentou o ditado popular dito pelo Sr. Casimiro Ramos, em que 

uma mentira repetida muitas vezes, tem tendência a tornar-se uma verdade, mas também afirmou 

ser verdade, que uma mentira repetida muitas vezes, não deixa de ser mentira. Poderia vir falar de 

muitos impactos no seu concelho, já foi falado o Hospital de Peniche, que é uma preocupação. Em 

relação a este assunto está garantida, ou melhor, prometida a manutenção das urgências, mas as 

promessas nem sempre são consequentes, com o que são as concretizações práticas. Referiu falar 

em nome da CDU, mais numa lógica de Região, fazendo uma espécie de intervenção política. 

Agradeceu a recepção ao Presidente de Alenquer e à Deputada Helena Santos. E passou a ler um 

documento, que se transcreve: “A escolha da Ota como localização do novo aeroporto de Lisboa 

gerou fundadas expectativas nas regiões que receberiam os impactos de uma infraestrutura desta 

envergadura, e estes impactos, naturalmente, têm várias dimensões, uma dimensão que é social, 

uma dimensão económica, política, mas sobretudo dimensões mais importantes, como por exemplo 

o desenvolvimento local e regional. O problema é que para alguns políticos, nem sempre um 



FL. 9 8  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 5/ 2010 Reunião de 23.06.10 

 

“jamais” tem um significado conclusivo que a tradução portuguesa lhe confere, a verdade é que o 

processo de deslocalização foi muito mais célebre do que havia sido o predecessor processo de 

localização”. Não referiu as vantagens da Ota à nova localização, até porque é um assunto mais que 

discutido, mas na verdade, opiniões à parte, as consequências da decisão são pesadas para as 

regiões, mas sobretudo, para as pessoas. As medidas compensatórias foram uma espécie de tisana 

de circunstância para uma maleita que, eventualmente, precisaria de remédios mais eficazes. 

Saudou os Srs. Presidentes de Câmara, porque nem sempre se reconhece a dificuldade que há em 

negociar um problema com aquela natureza. Negociar um programa de medidas compensatórias, 

não é fácil, mas a verdade é que num trabalho de parceria que implicou muitas negociações, muitas 

cedências, a Região soube assumir um programa conjunto, um quadro de parceria que tornou 

possível chegar até ao quadro de medidas compensatórias que conhecem. É o que todos julgavam, 

até alguns anos depois, em que estão reunidos para mostrar a sua decepção e descontentamento, por 

verem tantos compromissos adiados e tantas promessas por cumprir. Nem sequer se podem 

desculpar com a situação da crise, não que esta não seja real, que não devam ter em conta na acção 

das decisões políticas, as dificuldades que o país atravessa, mas porque entendem que a aposta no 

desenvolvimento local é uma das melhores ferramentas de combate a essa mesma crise. A verdade 

é que as populações vêem goradas expectativas, como um Estado que se diz de Direito, mas que 

nem sempre assume na prática essa responsabilidade. Chegaram ao presente dia vinte e três de 

Junho, com uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. É verdade que algumas obras estão 

lançadas e outras em curso, mas se compararem o que está por fazer com o que já foi iniciado ou 

feito, ficam sem grandes dúvidas, tendo mais do que razões para estarem decepcionados e 

preocupados com o estado das coisas. Está na altura de pedirem contas em nome da democracia e 

do respeito que a Região merece. Encontram-se disponíveis para integrar propostas da Assembleia 

que visem reforçar e ampliar o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Conselho Executivo, na 

procura de soluções para todos os atrasos que se têm verificado. Em relação ao Sr. Presidente dizer 

não ser fácil falar para paredes, referiu a teoria da pulga “ Uma pulga só por si não pára o comboio 

mas é capaz de encher de comichão o maquinista”. Na sua terra diz-se que “Quando o mar bate na 

rocha, quem se lixa é o mexilhão” e, no presente caso, o mexilhão, são todos, é a Região Oeste, são 

os concelhos, são as pessoas a quem prometeram, por via de promessas feitas, melhorar a sua 

qualidade de vida. Têm que assumir a capacidade de resistência que o mexilhão tem e torná-lo em 

capacidade de protesto, reivindicação e luta, na defesa dos interesses da Região. Têm que saber 

lutar e resistir juntos, pelo que têm direito e pelos compromissos que foram assumidos. ---------------
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-----O Senhor Luís Barros Mendes saudou a iniciativa de reunirem fora da sede da OesteCIM, em 

especial, em Alenquer que é o concelho que representa, uma vez que é Deputado Municipal do 

CDS, em Alenquer. Deu os parabéns à Deputada Helena Santo pela iniciativa da magnífica 

recepção que fez no Museu do Vinho, no qual se sentiu muito bem, uma vez que era uma iniciativa 

suprapartidária. Relativamente ao Programa de Acção Oeste e Lezíria do Tejo deu uma breve nota 

do tipo de intervenções que decorreram. Assistiram a intervenções de muitíssima qualidade, mas 

diz não ter assistido a intervenções verdadeiramente entusiastas ou inflamadas, porque já todos 

chegaram à mesma conclusão, o Programa de Acção vai resultar em nada e utilizou a expressão “A 

montanha pariu um rato”, um rato tão pequenino, que fugiu tão depressa que não o conseguiram 

apanhar. Os Srs. Presidentes de Câmara fizeram um excelente trabalho, uma negociação difícil, mas 

foram todos apanhados por um Governo que não cumpre a sua palavra e que a pretexto da crise, 

tudo é motivo para não se fazer. O Programa de Acção tinha dois objectivos fundamentais, o 

primeiro, era ressarcir, da maneira possível, os dois concelhos mais afectados pelas medidas 

preventivas, o concelho de Alenquer e Azambuja. Afirma ser dos poucos que não defendia o 

aeroporto na Ota, porque sendo de Alenquer e desenvolvendo a sua actividade profissional, também 

em Alenquer, entendia que o concelho tinha tudo a perder e nada a ganhar, ficava com uma 

estrutura aeroportuária, ficando todas as vantagens para os concelhos envolventes e Alenquer ficava 

com todos os inconvenientes do ruído, do tráfego aéreo e rodoviário, entre outras coisas. O 

aeroporto não se faz em Alenquer, nem tão breve em Alcochete, todos os Deputados saberão que, 

no momento em que discutem as medidas compensatórias, também os concelhos onde está o campo 

de tiro de Alcochete, já começaram a exigir medidas compensatórias devido às medidas 

preventivas. Já passaram dois anos do anúncio de que o aeroporto seria no campo de tiro de 

Alcochete e nada aconteceu, mas as medidas preventivas estão instaladas e afectam gravemente os 

agentes económicos daqueles concelhos. Falar do passado não vale a pena, interessa falar do futuro 

e dá como conselho ao Conselho Executivo, que felizmente tem representantes de todos os partidos, 

que procurem recalendarizar com o Governo as acções, dando prioridade às medidas ou planos que 

são de carácter transversal aos vários concelhos. Referiu que a sua preocupação não é tanto falar 

dos casos concretos de Alenquer, mas sim dos casos que afectam toda a Região. No momento, os 

problemas discutem-se em termos de competitividade territorial, inter-regional, deve-se falar em 

termos de regiões, mesmo sendo o próprio, um anti-regionalista convicto, a região enquanto pólo 

dinamizador da actividade económica e social, está correcta, mas em termos de estrutura política e 

organização do Estado é uma questão diferente. Devem-se priorizar as questões, pensando, 
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principalmente, no eixo do turismo, que precisa de ser dinamizado e a questão das vias de 

comunicação é prioritária. Devem-se aproveitar as reuniões com o Governo Central, para eliminar, 

também, projectos que perderam a actualidade, por exemplo, o projecto de uma estação do TGV na 

zona de Rio Maior, este perdeu completamente a actualidade, uma vez que o TGV na linha Lisboa -

Porto não será para os próximos trinta anos. Em termos de financiamento de todos os projectos, 

sabe-se que no pacote que estava aprovado havia um pacote financeiro que dava algumas garantias, 

que era o QREN. De momento com a não execução da maioria das medidas e com a baixíssima 

taxa de execução que têm, todas estas acções vão ser calendarizadas para um momento em que os 

fundos comunitários começam a ser praticamente residuais. Todos sabem que os países de Leste 

têm vindo a ser beneficiados com os fundos comunitários, principalmente com o fundo de coesão, 

tal como Portugal já foi noutras épocas e o país vai ser prejudicado e os oestinos não vão ter fundos 

comunitários para financiar. Terminou a sua intervenção a mencionar um ponto positivo no Plano 

de Acção, referindo que este deixa compromissos assumidos, independentemente das forças 

políticas que venham a assumir o Governo do país, todo e qualquer projecto ou programa de obras 

públicas na Região terá sempre como ponto de partida o Programa de Acção. Alguma coisa se há-

de aproveitar, mas todos saberão que não será para os próximos sete ou oito anos. Há que fazer uma 

nova calendarização, não nesta legislatura, talvez daqui a duas legislaturas, se consigam ver 

algumas das obras de maior envergadura. Referiu que a sua mensagem é positiva, mas também 

muito realista. Por fim, e como defensor das Assembleias descentralizadas, recomendou que 

possam vir a votar novas descentralizações e que nelas possam provar os produtos regionais de 

cada uma das zonas, para reforçar os laços entre os vários concelhos que compõem a Região. ------- 

-----O Senhor Luís Rodrigues interveio na qualidade de líder da bancada do PSD, que adoptou 

como estratégia para a presente reunião, dar a palavra a todos os membros, dos diversos concelhos 

para que pudessem explanar as suas preocupações. O PSD quer assumir uma postura de ser parte da 

solução e não parte de qualquer problema. O problema criado, é que foram prometidos no Plano de 

Acção, pelo Governo, a realização de uma série de infraestruturas, que se fossem concretizadas no 

Oeste este ficaria muito mais solidário, do que é no momento actual. Referiu não ter intenção de 

discutir projecto a projecto, contudo se fizessem uma análise assim, facilmente constatariam que 

não há cinco por cento de execução, o que mostra o quão distantes estão da realidade prometida, 

que está muito longe da realidade concretizada. Nessa perspectiva, já foi citado por diversos 

Deputados Intermunicipais, sem dizer o nome da grande escritora, que nasceu em Arruda dos 

Vinhos, Irene Lisboa, “a tal mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma”. Não há projectos em 
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execução, porque falta dar andamento ao que foi prometido, mas salvaguarda o papel dos Srs. 

Presidentes de Câmara, que honraram os interesses dos seus concelhos, independentemente da força 

política defendida. O Oeste vale por si e têm de ter força para se sobreporem às forças políticas, 

sendo certo que democracia sem partidos não é democracia. Estão a representar os partidos mas têm 

um objectivo comum, de darem as mãos e poderem fazer algo que contribua, conjuntamente com o 

poder Executivo da OesteCIM, para que o Plano de Acção seja uma realidade. O Plano tem a 

virtualidade de dar maior coesão ao Oeste, mas sobretudo, na sua génese, tem a virtude de diminuir 

as assimetrias que ainda existem entre muitos dos concelhos que integram a Comunidade 

Intermunicipal do Oeste. Do ponto de vista político, o PSD não pretende julgar ninguém, mas sim 

exigir responsabilidades, a quem as tem. E a responsabilidade é, única e exclusivamente, do 

Governo do país, seja ele do PS ou de qualquer força política, a responsabilidade não pode ser 

imputada aos Srs. Presidentes de Câmara que fazem parte do Executivo da Comunidade. Foi o 

Governo que prometeu e disse ser fundamental para o Oeste que o Plano de Acção se concretizasse 

e foi o Governo que criou as expectativas, tanto as negativas para as pessoas de Alenquer que se 

viram privadas de implementar determinado tipo de projectos, porque acreditavam que o aeroporto 

vinha para Alenquer, como foi o mesmo Governo que criou as expectativas de que se iria ter um 

Oeste coeso e solidário, e que de momento, muito distante está dessa miragem, dessa solidariedade 

que é fácil de apregoar nas palavras, mas mais difícil de executar nas acções. Como lutador dos 

direitos humanos, disse que o que mais o preocupa não é o grito dos violentos, nem dos sem 

carácter, nem dos sem ética, mas o silêncio dos bons e os oestinos são bons, são pessoas de carácter 

que não podem ficar caladas perante a actuação e a actual situação do Plano de Acção da Ota. Não 

se sujeitam a ficar à espera de um qualquer D. Sebastião, que é uma figura mítica da História de 

Portugal, mas como todos sabem, a manhã de nevoeiro em que ele chegaria, também foi uma 

miragem como está a ser o Plano de Acção do Oeste. Assim, o PSD pensa que o contributo que 

deve dar na presente Assembleia e a ajuda que pode dar ao Executivo da Comunidade, é fazer uma 

proposta, que possa concretizar aquilo que são as suas grandes preocupações. Sabem que há 

projectos que são transversais a todo o Oeste e nessa transversalidade há alguns que merecem ser 

realçados, como é o caso do IC11, que não só satisfaz os interesses de quem vem de Peniche a 

Torres Vedras, mas satisfará também os interesses de quem vem de Torres Vedras a Alenquer ou 

mais propriamente, ao Carregado; o plano dos grandes hospitais, onde interessa ao Oeste que essas 

infraestruturas realmente venham para o Oeste, não interessa para que concelho. De seguida leu a 

proposta do PSD, que se transcreve: “Considerando que: --------------------------------------------------
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-----a) O executivo da OesteCIM participou activamente nas negociações com o Governo na 

defesa dos legítimos interesses e direitos dos diferentes concelhos que constituem a Comunidade 

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

-----b) O Governo aprovou uma Resolução de Conselho de Ministros, publicada no Diário da 

República em 9 de Setembro de 2008, na qual se consagrou que “cabia (…) ao Governo e aos 

municípios envolvidos delinear um conjunto de projectos com as características indicadas, que 

promovesse a maximização dos investimentos já realizados quer pela administração central, quer 

pela administração local, que tirassem o maior partido da nova localização do NAL, e que 

contribuíssem decisivamente para que a região atingisse um novo patamar de desenvolvimento”. 

(resolução n.º 135/2008, publicada no DR n.º 174 de 9 de Setembro de 2008). ------------------------- 

-----c) “O Programa de Acção aprovado, por unanimidade, por todos os representantes dos 

municípios envolvidos (…) promove o desenvolvimento de projectos concretos e consubstancia um 

instrumento de planeamento estratégico para a região, constituindo-se, fundamentalmente, como 

um guia para a concretização de um conjunto de projectos de carácter estruturante, suportado 

pela decisão conjunta e solidária do governo e dos municípios no sentido de desenvolver um 

quadro coerente e integrado de acções num movimento aprofundado de colaboração 

institucional”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----d) É essencial para o futuro desenvolvimento da região Oeste a atempada e integral execução 

do Programa de Acção, aliás, conforme expresso reconhecimento do próprio Governo que desta 

forma criou uma série de expectativas junto dos diferentes municípios. ---------------------------------- 

-----e) O grau de execução do Programa de Acção é manifestamente insuficiente encontrando-se 

num patamar de execução muito aquém do pretendido e desejado por todos os municípios que 

integram a OesteCIM, com evidentes e avultados prejuízos para as populações desta região. ------- 

-----f) Independentemente da decisão que o Governo venha a tomar sobre o início das obras do 

NAL, certo é que as contrapartidas inscritas no Programa de Acção do Oeste devem ser 

executadas dentro dos prazos e da calendarização estabelecida e acordada por todas as partes 

envolvidas, por forma a reduzir as actuais assimetrias e simultaneamente permitir um 

desenvolvimento integrado, coeso e solidário desta importante região do país.------------------------- 

-----Propomos, por isso, que esta Assembleia delibere sobre a criação e constituição de uma 

Comissão, composta pelo seu Presidente e por um membro de cada partido, nela representado, 

para envidar esforços e sensibilizar os diferentes Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República, de modo a garantir o integral e efectivo cumprimento do denominado Programa de 
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Acção do Oeste.”. Por fim, referiu que não tendo a capacidade de executar as obras, têm a 

capacidade, junto dos diversos partidos políticos da Assembleia da República, de exigir que eles 

fiscalizem a não execução o programa de Acção por parte do Governo. Ao fiscalizar e exigir o 

cumprimento do Plano de Acção, o Oeste sairá fortalecido e todos sairão da reunião com a sensação 

do dever cumprido. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor António Caria dos Santos referiu que o Plano de Acção que todos conhecem, tem 

pouca acção e disse subscrever a intervenção do anterior Deputado, dizendo que também vinha 

propor que da presente reunião resultasse alguma coisa palpável, que fosse levada a quem de direito 

para fazer sentir as necessidades e a própria revolta dos oestinos, por não se conseguirem cumprir 

as acções. De 2008 até 2017, são nove anos, desses primeiros três praticamente nada está pronto, há 

coisas que foram começadas e estão a decorrer, mas o Programa de Acção tem de ser, 

imediatamente, revogado. Tem de ser revogado por que de direito, tem de sair da presente reunião, 

uma força de pressão, de forma a que o Conselho Executivo altere algumas das coisas que estão no 

Programa e pense no que pode trazer alguma coisa às pessoas, trabalho, desenvolvimento e formas 

de conseguirem estar no Oeste da melhor maneira, com igualdade e não partidarismos. Os 

Deputados da Assembleia Intermunicipal devem-se fazer representar pela zona Oeste e não pela sua 

zona. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues informou que todos os partidos políticos, à excepção do Partido 

Socialista, já utilizaram o tempo disponível e que o Partido Socialista tem onze minutos para 

utilizar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor César Santos dirigiu-se ao Secretário da Mesa, referindo que não vêm para a 

Assembleia com a postura de simplesmente trazerem a sua opinião e levarem-na. Vêm para ouvir a 

opinião dos Deputados e, nesse sentido, admite que a sala apesar de bonita não terá as condições 

ideais, porque, ás vezes, é preciso trocar algumas opiniões. Se estas são um pouco mais extensas ou 

perturbadoras acontece, mas não lhe parece haver necessidade, do excesso que o Sr. Secretário 

tomou, até para com o Presidente da Mesa que estava ao lado. Mencionou que entraram na 

Assembleia com objectivos e propósitos distintos. Se alguns entendem a Assembleia de uma forma, 

outros entendem o conceito de intermunicipal, de intermunicipalidade um pouco distinta. Na 

realidade, existem dois caminhos, ou se entende que esta nova Assembleia é um projecto 

embrionário com uma perspectiva, sobretudo, de desenvolvimento económico, mas que carece de 

uma identidade própria e tem de se caminhar nesse sentido, ou se entende a Assembleia, um pouco 

como os Presidentes de Junta vão às Assembleias Municipais e cada um se queixa das suas 
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“capelinhas”. Sendo de Alcobaça e estando representado na presente Assembleia, também com o 

propósito de defender a sua terra, seria extensa a lista de coisas que precisaria em Alcobaça, 

constassem ou não do Projecto de Acção do Oeste. Cada um tem que fazer uma reflexão de qual o 

espírito com que integra a Assembleia Intermunicipal, se estão a construir um novo modelo de 

organização, para uns com um sentido e para outros, com outro; o Deputado do CDS já o deixou 

bastante claro. O facto é que o que os traz à Assembleia não é, com certeza, vir dizer que precisa de 

um conjunto de reciclagem na sua rua, porque se fosse para cada um fazer a sua lista, bastava 

pedirem o livro de reclamações ou mandavam emails, que é mais prático e não fazia com que 

tivesse de ter feito cem quilómetros, se os faz não é para ser ouvido, mas também para ouvir. 

Referiu que o líder do PSD disse coisas que lhe pareceram importantes de discutir e de pensar. 

Falou em objectivos comuns e, é óbvio que há um objectivo comum entre o Governo, os Srs. 

Presidentes e os presentes, todos pretendem o progresso, a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações que representam. Todos os governantes querem mostrar obra e o objectivo de qualquer 

governante é fazer o melhor e, é nesse sentido, que podem divergir as opiniões. Acusar de 

malvadez qualquer governante ou Presidente de Câmara, não é de “bom tom”. Foram ditas coisas 

muito graves e frisou a intervenção do Deputado do CDS, quando este disse que era preciso honrar 

a palavra, não é uma questão de palavra, mas sim de compromisso, de contrato, que foi assinado 

com a devida “pompa e circunstância”, foi contratualizado. Nesse sentido, devem manter a linha de 

diálogo aberta, tentar perceber por parte do Governo, quais são os pontos de situação. Não se pode 

dizer que nada foi feito, algumas obras estão em andamento, os timmings eram outros. Algumas das 

obras contratualizadas no Programa de Acção do Oeste eram obras que, se não fossem no 

Programa, estariam noutros pacotes, porque estas já estavam pensadas e apalavradas. Falar com o 

objectivo meramente político de fechar linhas de diálogo, não parece o caminho a seguir. Devem 

todos criar uma unidade e uma forma de reforçar a posição da Assembleia Intermunicipal junto do 

Governo. O objectivo de todos é comum, é que as obras se façam, eventualmente, não todas, mas se 

calhar também não é possível fazer diferente, existe um contrato assinado com a identificação dos 

projectos. Quando vêm ao púlpito com a estratégia de dizer que lhes falta qualquer coisa no 

concelho, não se podem esquecer, como disse o Líder do PSD, que frisou que vinha como líder, que 

tinham que fazer um ponto de situação. Não podem dizer que a estação não está a avançar e depois 

o Partido dizer, que é contra o TGV, não podem dizer que o investimento público não está a surgir 

e depois serem contra o investimento público. Aliás, antes da sua intervenção o seu colega de 

bancada disse-lhe para desafiar e perguntar quem é que interveio no Congresso do PSD a defender 
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mais investimento público. E deixa a pergunta, porque não é possível à terça-feira defender 

investimento público e à quarta, estar vestido de outra pele e dizer que afinal já não defendem. Tem 

de haver coerência, não podem vir dizer mal por dizer e estão todos de acordo em querer mais, mais 

taxa de cumprimento, querem os projectos, eventualmente, reanalisados, pensados, com outra 

ordem de prioridade, querem os projectos concretizados. Deve sair da presente reunião, uma 

posição única, que reforce a capacidade de diálogo do Executivo com o Governo. Mas não lhe 

parece bem que uma série de críticas avulsas e desconexas façam esse trabalho. Numa única voz 

devem dizer que querem o que foi prometido, contratualizado. Devem recalendarizar, todos os 

projectos de investimento privado mudaram de calendário e de objectivos, todos os doze 

municípios mais quatro, devem ter mudado a sua estratégia de investimento, fruto da crise e das 

receitas, necessariamente, que o Governo também o fez. Voltou a afirmar que têm que criar uma 

postura única, que incentive o diálogo e reforce a posição do Executivo, não uma lista de 

reclamações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para dizer ao Deputado César Santos, que quando pediu 

mais respeito, primeiro disse, com autorização do Sr. Presidente e que este não deve ter ouvido. ---- 

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para referir que a estratégia a seguir para cumprir o 

estabelecido no acordo deve ser liderada pela Comissão Executiva. A proposta que o PSD trouxe, 

através do Deputado Luís Rodrigues é que para além da Comissão Executiva, a Assembleia 

Intermunicipal faça uma intervenção paralela. Considera um erro, porque desprestigia o trabalho 

que a Comissão Executiva está a fazer, do mandato que lhe foi dado para representar os interesses 

do Oeste. Revelou ficar irritado quando houve falar em questões de partidos e que não se 

representam partidos, até porque, conhecendo-o bem, sempre que usa essa terminologia tem 

interesses partidários e não está nunca preocupado com os interesses da Região ou do país. Do seu 

ponto de vista, rejeita a proposta, também, porque enquanto Arrudenses, têm uma responsabilidade 

dupla ao invocar Irene Lisboa e propor a todos, que vão à Assembleia da República falar com os 

Srs. Deputados, baseados em desconhecimento. Este significa dar a conhecer que no ano passado 

por causa do QREN e das suas regras, os municípios tinham restrições em concorrer ao QREN e 

este ano são mais favoráveis e isso inviabilizou ou atrasou a parceria que os municípios tinham com 

o Governo nas medidas de deslocalização do aeroporto da Ota. O Primeiro-Ministro não está 

sozinho, quem está por dentro das coisas sabe que as coisas não são só de uma das partes. Era 

chegar à Assembleia da República com” uma mão com nada e outra sem coisa nenhuma”. Para 

esses números não quer ser convocado, vir nos jornais, na televisão. Por fim, apresentou a proposta 
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que tem os pontos que fez na intervenção inicial e solicitou que a Mesa a distribuísse pelos Grupos 

Parlamentares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Senhora Helena Santo pediu para usar a figura de interpelação e pediu à Mesa, para 

questionar o Sr. Presidente do Conselho Executivo, para saber se é ou não verdade que o Conselho 

Executivo tem, sistematicamente, pedido ao Governo que o receba para lhe comunicar o 

incumprimento das medidas que foram assinadas e contratualizadas e que a sua resposta tem sido 

nenhuma. Ouviu dizer que não há diálogo, mas não se pode dialogar com quem não quer falar, pelo 

que pergunta se ouviu bem o que o Sr. Presidente do Conselho Executivo disse. -----------------------

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para ler a proposta, que se transcreve: “Os Deputados 

abaixo assinados, na sequência da discussão do ponto três da Ordem de Trabalhos da Assembleia 

Intermunicipal do Oeste realizada nesta data, vêm pelo presente propor que: -------------------------- 

-----1. A Comissão Executiva da OesteCIM apresente a esta Assembleia um ponto de situação 

quanto à execução dos diversos programas previsto no acordo de Medidas Compensatórias pela 

deslocalização do Aeroporto da Ota, baseado nas informações escritas e recebidas de cada 

Ministério; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----2. Face a esse ponto de situação a Comissão Executiva apresente, do seu ponto de vista, qual a 

calendarização de cada projecto até 2015, de acordo com as prioridades a definir; ----------------- 

-----3. A Comissão Executiva comunique ao Governo a necessidade da criação de uma equipa 

interministerial que seja interlocutora com a Comissão Executiva com vista á concretização do 

acordo, com apresentação da recalendarização proposta; ------------------------------------------------- 

-----4. A Comissão Executiva, face ao decorrer do tempo desde a data da assinatura do acordo 

outras carências surgiram (desemprego, necessidade de requalificação de infraestruturas), 

apresente a esta Assembleia uma identificação de novas situações que também devam merecer a 

atenção do Governo, tendo em conta o desenvolvimento económico e social do Oeste.”. -------------

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

do Conselho Executivo para responder à interpelação feita pela Deputada Helena Santo. -------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo respondeu, que foram feitos pelo menos dois 

pedidos por escrito, tendo sido o último, no mês de Maio, dirigidos ao Sr. Primeiro-Ministro a dizer 

que queriam uma reunião. Com os outros membros do Governo têm feito o mesmo, mas nunca 

tiveram resposta. Está comprovado pelos ofícios enviados. Aproveitou para se dirigir ao Deputado 

Casimiro Ramos, quando este disse não ter um ponto de situação dos projectos, dizendo que foram 

distribuídos todos os documentos, via net, para todos os Deputados e que todos têm o ponto de 
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situação de cada uma das acções, pelo que não há desarticulação alguma em relação aos doze 

municípios, todos sabem o que se passa, fazem reuniões sobre o assunto, têm uma plataforma 

interna, actualizada, que todos consultam. Relativamente à proposta que o Deputado fez, em que 

deveriam recalendarizar, é precisamente, o que pretendem fazer e não estão a ter os meios para o 

conseguir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Duarte Nuno concordou com a intervenção do Deputado César Santos e referiu que, 

por vezes, a Assembleia é o somatório das partes em vez de ser um todo. A Assembleia é o órgão 

mais representativo da Região, independentemente, do modelo de descentralização que se defenda, 

referindo também não defender a regionalização, à semelhança do seu colega do CDS, mas entende 

que é um modelo administrativo que pode resultar, da mesma forma que lutou pela criação da 

Comunidade Interurbana do Oeste, da qual fez parte e entendeu que esse era o caminho para a 

Região e não a criação de um poder político intermédio, à semelhança do que existe nas Regiões 

Autónomas e que em nada beneficia um país com a nossa história e que está unido. A Assembleia 

também tem que estar unida e refere haver falta de coesão, mas se a Região não está unida, a culpa 

também é do Governo e relembra o caso de Alcobaça e Caldas da Rainha, que andaram a disputar 

um hospital, que foi uma miragem, não vai haver um hospital novo, que é bem preciso. E Alcobaça, 

Peniche e Caldas têm que se queixar com o que está a acontecer na Região Oeste Norte. O hospital 

das Caldas não tem capacidade para receber mais ninguém, por outro lado, Alcobaça e Peniche, 

perdem valências. A situação é como o efeito borboleta, o que afecta Peniche também acaba por 

afectar as Caldas e Alcobaça, porque se todos estivessem bem servidos, ninguém tinha razões de 

queixa. Têm que apurar responsabilidades, não devem estar a discutir o Plano de Acção para o 

Oeste, mas exigir que ele seja cumprido, têm que se agarrar à palavra dada. Muitas vezes as pessoas 

dizem que o Governo faz promessas e não tem palavra e, no caso do Oeste, temos a assinatura do 

Primeiro-Ministro, num acordo com todos os autarcas, que representam a população e tem que ser 

cumprida. Por entender que a Assembleia não se pode demitir e por acreditar no modelo 

administrativo e na importância do Órgão, subscreveu a proposta apresentada pelo PSD, porque a 

Assembleia deve ter uma palavra a dizer em relação à Região e ao Acordo. ----------------------------- 

-----O Senhor José Leitão interveio par falar da proposta do Partido Socialista, referindo que não 

tem dúvida da bondade da proposta, mas que ela foi resolvida com a intervenção do Sr. Presidente 

do Conselho Executivo. Aprovar uma proposta em que se pede ao Sr. Presidente do Conselho 

Executivo, que dêem pontos de situação, que já enviaram, que preparem dossiers, que seguramente 

já têm, quase parece que desconfiavam da capacidade de trabalho da Comissão Executiva. Todos os 
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elementos pedidos pelo Partido Socialista, devem, com certeza, estar já preparados, ser trabalhos do 

quotidiano dos Srs. Presidentes de Câmara. Por outro lado, a proposta do PSD, está muito longe de 

tentar ter alguma interferência no trabalho da Comissão Executiva, até foi dito pelo Partido Social 

Democrata que acreditam, têm consciência do trabalho que tem sido feito pelos Srs. Presidentes de 

Câmara e pela Comissão Executiva. Tendo-se já falado de algumas obras que estão a ser 

desenvolvidas, no âmbito do Programa, seria bom fazerem uma reflexão, correndo o risco de ir às 

“capelinhas” e ver nos concelhos, quais as obras que estão a ser feitas. A maior parte das obras que 

estão em curso são as que têm um grau de dependência muito grande dos Srs. Presidentes de 

Câmara e não do Governo. As obras que são transversais e que têm uma responsabilidade muito 

grande de execução do Governo, não estão feitas. A posição do Partido Social Democrata é estar ao 

lado da Comissão Executiva é usar outros mecanismos que têm na democracia, que são o 

Parlamento, a Assembleia da República, os Grupos Parlamentares e trabalhar em conjunto com 

todos para trazerem para o Oeste um projecto com tamanho interesse, não é ir tirar fotografias, não 

é ir aparecer em jornais. Para terminar diz ter sido lançado um desafio de saber quais eram as 

pessoas do PSD que tinham estado nos Congressos e que eram a favor das obras públicas, 

afirmando ter estado nos Congressos, sem intervir, mas que é a favor das obras públicas, não sendo 

a favor das travessias do Tejo, do TGV e de outras coisas loucas que querem fazer. -------------------

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

informações de modo a que os assuntos possam sair da presente reunião da forma mais correcta 

possível. O Plano de Acção tem mais de cem medidas e durante quase dois anos de execução, não 

consegue dizer com precisão a percentagem, mas existem muitas medidas concluídas, outras em 

implementação e outras em projecto. É uma realidade facilmente aferível por cada um dos 

Presidentes de Câmara e, por isso, dizer-se que nada foi feito, como é vulgarmente dito, é errado, 

impreciso e mentira. Referiu que o Plano de Acção tem sido acompanhado ministerialmente e 

mantém-se a estrutura ministerial do Ex-Governo, não se manteve foi a energia de quem liderava. 

Todos constatam que com o anterior Ministro das Obras Públicas, o empenhamento na execução do 

Programa era diferente do empenhamento do actual Ministro, mas já nessa altura o 

acompanhamento feito pelo Governo era feito pelo Secretário de Estado da Administração Local, e 

continua a ser, e agora, também, com o Secretário de Estado do Orçamento. O problema não é de 

articulação ministerial; o problema é que se os programas de índole local têm andado, aqueles que 

não andaram ou os que andaram muito pouco, são os de índole transversal a todos, estruturais e os 

que têm maior peso financeiro, Orçamento de Estado. Estão a falar de vias de acesso, de 
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acessibilidades, de estradas, de ferrovia e de hospitais. A questão do Norte e do Sul é uma invenção 

do Ministério da Saúde, o Oeste não tem Norte nem Sul e estão previstos dois hospitais que ficaram 

denominados Norte e Sul. No Sul nunca houve problemas de definição, ficaram concluídos no 

primeiro minuto e também não houve execução. Se existem esses problemas, perfeitamente, 

sectorizados, são com esses que se preocupam nas reuniões. Tendo em conta as palavras dos 

intervenientes, que foram, praticamente unânimes, em dizer que há solidariedade com a Comissão 

Executiva e com o bom trabalho que os Presidentes de Câmara de então, tiveram na negociação 

global, a Comissão Executiva e a Assembleia Municipal devem falar a uma só voz, ou seja, com 

propósitos muito parecidos e idênticos. O problema é recente, tiveram a última reunião ministerial 

no dia vinte e sete de Abril e foi no final desse mês que decidiram pedir uma audiência ao Sr. 

Primeiro-Ministro, o que aconteceu em princípios de Maio. O Sr. Primeiro-Ministro respondeu e 

disse remeter o assunto para o Ministro das Obras Públicas, o que é uma tramitação normal e a 

Comunidade reforçou que queriam falar mesmo com o Sr. Primeiro-Ministro, por isso a vinte e 

cinco de Maio fizeram um novo pedido. A Assembleia Intermunicipal deveria reforçar a pretensão 

de voltar a falar com o novo Primeiro-Ministro, que sendo a mesma pessoa é do novo Governo e 

fazer o ponto de situação com ele, de forma a que consigam a velocidade cruzeiro que tinham com 

o antigo Ministro das Obras Públicas. Era essencial que face ao quadro de não realização ou de 

andar muito devagarinho, se reforçasse o pedido da Comissão Executiva para reunir com o 

Primeiro-Ministro e fazer pressão nesse sentido, para que se possa reanalisar todo o processamento 

e que se possa mecanizar a articulação com as entidades de maneira a que se consigam projectos, 

que é o que falta. Não estão em condições de renegociar novos prazos porque ainda não têm os 

projectos de forma a saber que prazos têm. Nesta altura já estavam calendarizados projectos para o 

IC11 e para o IC2, que ainda não têm, ainda vão para fase de avaliação de impacto ambiental. É 

necessário acelerar essa fase, dar prioridade, para depois renegociarem os timmings da sua 

execução. Numa medida feita nesse sentido, não estavam a falar a duas vozes, estavam a falar a 

uma voz e politicamente unos num sentido que é “Sr. Primeiro-Ministro venha outra vez a jogo 

porque as cartas, não sendo iguais, são idênticas e nem precisa saber quem são os Ás de trunfo”. É 

a sugestão deixada para que possam sair da reunião, mais coesos e mais unidos. -----------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que iriam fazer um 

intervalo de cinco minutos, por sugestão do Partido Socialista. -------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal reiniciou a reunião. ------------------

-----O Senhor Luís Rodrigues informou que no período suplementar de reflexão, o PSD entendeu 
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por bem, para que não existam dúvidas no que diz respeito à sua intenção e vontade de serem 

apenas entidades coadjuvantes e auxiliares de um trabalho que a Comissão Executiva tem feito, 

aditar algumas palavras, por forma a que fique bem claro, quais os propósitos da Comissão. Esses 

propósitos são fazer com que todos, no Oeste, consigam que o Plano de Acção seja uma realidade e 

escusando-se a ler todas as alíneas, leu apenas aquilo a que se propõem, que se transcreve: 

“Propomos, por isso, que esta Assembleia delibere sobre a criação e constituição de uma 

Comissão, composta pelo seu Presidente e por um membro de cada partido, nela representado, 

para envidar esforços em conjunto com o Conselho Executivo a sensibilizar os diferentes Grupos 

Parlamentares da Assembleia da República, de modo a garantir o integral e efectivo cumprimento 

do denominado Programa de Acção do Oeste, bem como a tomada de quaisquer outras medidas 

conjuntas, tidas por necessárias.”. Colocaram a presente reformulação à consideração da 

Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Tiago Gonçalves informou que após terem solicitado a pausa, e terem discutido 

com base nas informações dadas na última intervenção pelo Sr. Presidente da Câmara de Torres 

Vedras, o grupo do PS, entendeu que deveria fazer uma reformulação ao seu texto, no sentido de 

conter as questões que passou a ler e que se transcreve: “Os membros da Assembleia Intermunicipal 

da OesteCIM, reunidos no dia 23 de Junho de 2010, em Alenquer, manifestam de forma 

reconhecida o trabalho desenvolvido por todos os Srs. Presidentes de Câmara e Membros do 

Conselho Executivo na negociação do Plano de Acção do Oeste, bem como no acompanhamento 

da execução deste plano.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A Assembleia Intermunicipal do Oeste constata que parte dos projectos constantes do referido 

Plano, nomeadamente, os de âmbito estrutural e transversais aos diversos Municípios onde o 

Governo assumiu um forte apoio financeiro não têm tido a execução programada no Plano para 

desencanto da população oestina.-------------------------------------------------------------------------------

-----A Assembleia Intermunicipal do Oeste constata que tendo a Comissão Executiva da OesteCIM, 

solicitado uma reunião ao Sr. Primeiro-Ministro para com ele discutir os problemas inerentes à 

fraca execução do Plano, o mesmo ainda não agendou o encontro solicitado. Deste modo, a 

Assembleia Intermunicipal da OesteCIM vem pedir ao Sr. Primeiro-Ministro que reúna com a 

Comissão Executiva da OesteCIM no mais curto espaço de tempo possível, por forma a que todas 

as partes que celebraram o protocolo de cooperação institucional aprovado em Conselho de 

Ministros de 9 de Setembro de 2008 possam cumprir com o que foi celebrado.”. -----------------------
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------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do Partido 

Social Democrata à votação, com a alteração que foi proposta e que passou a ler. ---------------------- 

-----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 a favor, 13 votos contra e 4 

abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Socialista à votação, com a alteração que foi proposta e que passou a ler. --------------------------------

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

proposta colocada a votação, sendo a mesma reprovada com 28 votos a favor, 3 votos contra e 23 

abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Luís Rodrigues fez uma declaração de voto em nome do PSD, declarando que não 

obstante terem votado pela abstenção, na proposta do PS tem como razão prioritária para essa 

abstenção o facto de considerar que a proposta do PSD na medida em que inclui todas e quaisquer 

medidas conjuntas tidas por necessárias, quer pela própria Comissão quer pela Comissão Executiva, 

se integra, naturalmente, no reforço da convocatória da reunião com o Sr. Primeiro-Ministro. Não 

fazia sentido estar a votar a duplicação de uma moção. ----------------------------------------------------- 

-----O Senhor Casimiro Ramos fez uma declaração de voto em nome dos Deputados do Partido 

Socialista que votaram contra a proposta do Partido Social Democrata, declararam que tiveram esse 

sentido de voto porque entendem que deve ser dado o privilégio à Comissão Executiva para fazer 

todas as diligências e levar o processo até ao fim. Enquanto não for esgotado o trabalho que deve 

ser feito pela Comissão Executiva, em quem confiam desde o início das negociações que fizeram e 

do desfecho que teve, não lhes parece adequado recorrer a outras Comissões, a outros caminhos 

paralelos para desbloquear aquilo que eventualmente esteja bloqueado. ----------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação fez uma declaração de voto para dizer que votaram favoravelmente, 

exactamente, pelas razões contrárias, apontadas pelo Deputado Casimiro, ou seja, por considerarem 

que a proposta vai no sentido de poderem reforçar o excelente papel desenvolvido pela Comissão 

Executiva. É inequívoco que não pretendem, nem querem ultrapassar as competências, que têm 

sido cabalmente bem exercidas pela Comissão Executiva, pretendem sim, ter mais uma voz somada 

à Comissão Executiva para dar mais força à posição do Oeste. É este o seu sentido de voto e foi 

pela mesma razão que entenderam que a proposta do PS, faz igualmente sentido, porque é uma 

proposta clara, com uma estratégia clara de reforçar aquela que é uma posição, defendida pela 

própria Comissão Executiva. ------------------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal pediu a cada Grupo que 

indicasse um elemento, até ao final da reunião, para fazer parte da Comissão, cuja constituição foi 

aprovada. Informou os membros que ainda estava por aprovar a proposta da criação de uma 

comissão de trabalho com vista à elaboração do Regulamento de Honrarias e Méritos, que foi 

apresentada à Mesa e que, segundo informação, tem o acordo de todos os Grupos representados. De 

seguida, leu a proposta, que se transcreve: “Criação de uma Comissão de Trabalho, com vista à 

elaboração do Regulamento de Honrarias e Méritos: ------------------------------------------------------- 

-----Constituição: 2 Elementos a designar pela Bancada do PSD; 2 Elementos a designar pela 

Bancada do PS; 1 Elemento a designar pela bancada da CDU; 1 Elemento a designar pela 

bancada do CDS; 1 Representante da Mesa (Presidente)”. Colocou a proposta à votação. ----------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues dirigiu-se ao Sr. Presidente da Mesa dizendo que dado o adiantado 

da hora e se os colegas do Partido Socialista estivessem de acordo, aprovarem um Regulamento de 

Honrarias e Méritos, sem que ninguém estivesse à espera não será o melhor até porque, na sua 

opinião as honras e méritos devem ser atribuídas em cada uma das Assembleias Municipais em 

detrimento da Assembleia Intermunicipal, mas também não consegue votar contra, gostava de ter 

mais tempo para pensar no assunto e trocar ideias mais claras. --------------------------------------------- 

-----O Senhor César Santos referiu que a proposta foi apresentada em duas fases, primeiro no 

sentido da criação de um eventual Regimento de Honrarias e Méritos, e nessa altura, causou alguma 

surpresa não haver a constituição e, como esta tende a ser objecto de discussão e deixar para 

segundo plano a questão prática e política, que é a criação de um regimento, apresentaram-no, 

precisamente nessa altura. Após isso, consensualizaram com as diversas forças políticas, a 

apresentação do número de elementos, que é o que se pretende votar. A proposta, grosso modo, foi 

aprovada no período antes da Ordem do Dia, estão agora a votar o número de elementos, para que 

estes façam uma proposta que terá de vir à Assembleia, que depois poderá concordar ou não. 

Nenhuma parte da proposta esvazia os municípios que tenham esse regimento, percebe que o 

Deputado tenha a opção de discordar da proposta, mas esclareceu que esta não tende a esvaziar as 

Assembleias Municipais, pelo contrário, tende a criar uma entidade nova que é o mérito enquanto 

grupo do Oeste. Reafirmou que não estavam a votar o regimento, mas sim a proposta que os 

diversos partidos farão, consensualizando com o resto dos grupos. ---------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta à votação, 

nomeadamente o número de elementos, informando que são dois elementos da bancada do PSD; 

dois elementos da bancada do PS; um elemento da bancada da CDU; um elemento da bancada do 
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CDS e o representante da Mesa, o Presidente. ----------------------------------------------------------------

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

proposta colocada à votação, sendo a mesma aprovada com 28 votos a favor, 1 voto contra e 21 

abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que cada bancada 

deverá apresentar os nomes para a respectiva Comissão. ---------------------------------------------------- 

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

votação a aprovação da Minuta da Acta, que foi aprovada com 1 abstenção. ---------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que tinham dois 

elementos do público para ouvir, que estão informados que têm cinco minutos para intervir. --------- 

-----O Senhor José Marques Serralheiro interveio para falar do hospital Oeste Norte e relembra 

que é a segunda vez que intervém na Assembleia Intermunicipal. Já esteve na Assembleia de dia 

vinte e três de Abril de 2009 e chamou a atenção para a necessidade de acelerar todo o movimento, 

ou não perceberam, ou não quiseram perceber e agora têm quase uma tragédia. De seguida passou a 

ler um documento, que se transcreve:” Estou aqui! Na sequência dos resultados da reunião do dia 

4 de Junho de 2010. O Hospital Oeste Norte (HON) foi impedido de cortar a meta. Só faltava um 

passo para concluir os 1000 Km, iniciados em Setembro de 2001! Não há palavras!...”Uma parte 

de saber, uma parte de amizade, uma parte de respeito” escreveu José Saramago 2000, Hospital 

de Torres Novas – CHMT. Estou aqui! Em nome do Oeste 2020 destino turístico de excelência de 

Portugal. Em nome de mais qualidade de vida para 250 000 Oestinos. Estou aqui! Em nome de 250 

camas, a 25 minutos de 250 000 pessoas. Em nome de uma alavanca potenciadora do 

desenvolvimento turístico do Oeste. Lamento ter de estar aqui, mas não tenho o direito de desistir, 

quando a construção do nosso futuro colectivo está gravemente comprometida e em causa. Estou 

aqui! Porque entendo que depois de 2 anos de promessas o Hospital Oeste Norte não pode ser 

deitado ao chão. Sim! Quero contribuir para o HON levantado do chão! Acredito que os ilustres 

autarcas, embora tendo-me tirado o sono, irão contribuir, hoje, de forma afirmativa e determinada 

para a concretização do HON. Só vale a pena ser autarca do futuro, porque o autarca de ontem, 

não garante mais qualidade de vida para os fregueses, mesmo que vá ganhando eleições atrás de 

eleições. É preciso reinventar a gestão autárquica. Pensar regional! Pensar Nacional! Pensar 

Global! Este projecto cria 500 posto de trabalho directos e indirectos durante 2 anos. Thomas 

Friedman termina o seu livro, “O mundo é plano” com o seguinte desafio. “O mundo precisa da 

geração dos optimistas estratégicos, a geração com mais sonhos do que memórias, a geração que 
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acorda todas as manhãs e não só imagina que as coisas podem melhorar mas também faz todos os 

dias qualquer coisa por essa imaginação.” O HON é daqueles projectos alavancas regionais de 

que há poucos dias falava um dos maiores empresários portugueses. É de elevado interesse para a 

saúde, é alavanca turística e motor de desenvolvimento regional. É inovador no processo de 

concentração de recursos, no conceito e na rede integrada de cuidados hospitalares. É o primeiro 

projecto de concentração de 3 em 1, em Portugal. Exemplo a seguir por outras regiões de forma a 

ser garantida a sustentabilidade do SNS. Sabemos que o hospital de Caldas da Rainha é de 1967, o 

de Alcobaça é de 1890 e o de Peniche é de 1986. No CHMT há três hospitais para 220 000 

pessoas: Abrantes (1985); Torres Novas (2000) e Tomar (2002). Ali sim, um erro estratégico 

grave, inimigo do país e das contas públicas. Os défices acumulados do CHMT desde 2005 

pagavam os 100 milhões de euros necessários para a edificação do HON! O último presidente da 

ARS de Lisboa e Vale do Tejo, médico, propôs, em 2005 a implosão dos três hospitais e a 

edificação de um só! O Oeste Norte é a região do país com menos camas hospitalares por 1000 

habitantes. Depois de 2001 estar neste ponto é insustentável, é injusto, é a negação da visão 

estratégica a que estão obrigados com líderes municipais e regionais. O Oeste é plano! Se há não 

há fronteiras entre países como imaginar fronteiras entre concelhos para projectos de elevado 

interesse regional. Acredito no vosso saber estratégico, na vossa decisão a favor do HON e 

capacidade de perceber da emergência desta oportunidade. Está na hora! Estamos atrasados mais 

de 4 anos. Pensei a inauguração para 2006! O tempo urge! Só há duas alternativas: Ou os 

autarcas se posicionam no caminho do futuro; ou regressam ao passado insustentável! Deixar cair 

o HON! É perder a construção do Oeste e comprometer a dinâmica e a força necessárias na 

corrida para a sustentabilidade 2020. O desafio que vos deixo: Desafio a OesteCIM a recuperar o 

documento assinado por unanimidade, a favor do HON e enviá-lo ao Senhor Primeiro Ministro, 

Ministério da Saúde, Ministério das Finanças e Administração Pública e Ministério das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações sem mais ziguezagues e hesitações, até final do corrente 

mês! Há pelo menos 249 000 pessoas que não compreendem outra situação e solução! É preciso 

honrar os processos e os compromissos! Paulo VI disse: Homens sede Homens! Eu digo: Autarcas 

sejam Autarcas! Sede construtores de mais futuro e melhor futuro para todos os fregueses do 

Oeste. O passado não se gere! O presente também não! Resta-nos o futuro para gerir! Acredito no 

Oeste! Espero a Vossa assumpção, sem rodeios, da liderança do Oeste a caminho de 2020 para 

vencer os desafios que temos pela frente. Estou confiante que os autarcas serão parte da solução e 

não parte do problema. O HON é um dos contributos do Oeste para alavancar nossa região e 
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Portugal! É preciso dar esperança aos Oestinos e a todos os portugueses! Só as boas práticas de 

decisão permitem: respeitar o passado, honrar o presente e construir o futuro! Vivemos hoje o 

resultado das más decisões do passado. Imensamente grato por esta oportunidade. Agradecemos a 

atenção e compreensão manifestadas. Foi um prazer estar convosco.”. ---------------------------------- 

-----O Senhor Nuno Coelho agradeceu, em nome do PSD de Alenquer, os agradecimentos que 

foram feitos à recepção proporcionada, com o objectivo de poder mostrar os produtos locais, onde 

têm o vinho e a gastronomia, entre outros. Agradeceu ao Deputado Tiago Gonçalves a justificação 

da sua ausência, apesar de não a ter percebido. Como Vereador da Câmara Municipal de Alenquer, 

acompanhou a reunião com grande expectativa e disse sair da reunião com uma certeza “pouco 

sabemos ou pouco temos”. As intervenções falaram no global, na Região, mas defende-se muito os 

quintais de cada um. Confiando no trabalho da Comissão Executiva da OesteCIM e dos Srs. 

Presidentes de Câmara, é necessário exigir falar a verdade, e transformar o que disseram ser um 

Programa de Acção, que se revelou num programa de anestesia geral, onde foram adormecidos 

durante dois anos, com o pouco resultado que podem avaliar. Fez a avaliação no seu concelho, onde 

um centro de saúde, já com obra em arranque e uma escola a terminar, não são com certeza 

compensações pela deslocalização do aeroporto da Ota. Se tivessem aeroporto, não teriam escola 

ou centro de saúde? Não necessitarão os munícipes desses equipamentos tão necessários ao 

desenvolvimento das regiões e dos concelhos? Disse ser importante fazer um apelo para que se 

unam esforços entre todos os Deputados, que representam uma Região, para que possam, de facto, 

fazer cumprir o que foi prometido, definir, recalendarizar, honrar o compromisso. As pessoas 

acreditaram no que lhes disseram, no que foi mostrado e assinado e é necessário honrar os 

compromissos. Parece-lhe importante que possam falar a uma só voz e apela a que se pense nessa 

Região de charneira, que tem potencialidades enormes para se poder desenvolver e que dêem o que 

foi prometido. É difícil, com certeza, chegar a conclusões quando os canais estão fechados, como 

foi reafirmado, mas se calhar tem problemas de audição porque percebeu, que por um lado os 

canais estão fechados e por outro, parece que houve algumas comunicações nas últimas semanas, 

que fizeram com que o Sr. Presidente da Câmara de Torres Vedras dissesse, que afinal até têm tido 

alguma atenção por parte do Governo na questão das medidas de compensação. Reafirmou que os 

compromissos são para honrar e espera que na próxima reunião, que façam sobre a matéria em 

causa, as pretensões de todos possam ser ouvidas e façam a verdadeira avaliação dos 

compromissos, que estão a ser honrados e não nas expectativas que foram criadas. --------------------

-----ENCERRAMENTO----------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal agradeceu a forma como 

foram recebidos em Alenquer e o trabalho feito pelos funcionários da OesteCIM e declarou 

encerrada a reunião, pela uma hora e trinta minutos do dia vinte e quatro de Junho, de que, para 

constar se lavrou a presente Acta. ------------------------------------------------------------------------------- 
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