
FL. 1 9 2  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 8/ 2011 Reunião de 20.06.11 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

DOIS MIL E ONZE  

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

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

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

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

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

-----Ponto 2 – Aprovação do Contrato de Cedência de Superfície da Pisoeste EEIM; ------------------

-----Ponto 3 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 2 de 2011 da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----Ponto 4 – Apreciação de Informação escrita sobre a actividade da OesteCIM e da sua situação 

financeira, relativamente ao 2º Trimestre de 2011 – Abril, Maio Junho (até dia 9 de Junho); --------- 

-----Ponto 5 – Apresentação da Central de Compras da OesteCIM; --------------------------------------- 

-----Ponto 6 – Outros assuntos de Interesse Regional. ------------------------------------------------------- 

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

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

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

Assembleia Intermunicipal) ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Marques Rodrigues, Maria Helena Pereira Nogueira Santo, Vladimiro Castilho de Matos, Maria de 

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

Gonçalves Rodrigues, João Pedro Marquis Garcia Rodrigues, Victor Manuel Prazeres Fonseca dos 

Anjos, em substituição de Casimiro Francisco Ramos, João Carlos Barreiras Duarte, António 

Fernando Lopes, Anabela Martins Sá, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Carlos Manuel 

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

Cordeiro Garcia Rosa, em substituição de Victor Manuel Feliciano Pintéus, Vasco Luís Lima 

Ribeiro, em substituição de Elsa Maria Vaz Valente Pires, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, 

Paulo Ribeiro, em substituição de Daniel Miguel Rebelo, Duarte Nuno Batista Ferreira, Mário 

António Duarte Pacheco, António Alberto Carvalho Santos, Teresa Maria Farto Faria de Sousa, 
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João José Dias Ferreira, Duarte Nuno e Fonseca da Conceição, em substituição de Hernâni Luís 

Henriques Santos, Fernando Rui Pereira de Oliveira, em substituição de Carla Maria Pereira 

Custódio, Joaquim Ascenção Pequicho, Maria de Fátima Soares Lourenço Duarte, Nuno Alexandre 

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

Feliciano José Barreiras Duarte, José Carlos Ribeiro Capinha, Sílvia Sara Sousa Saramago, Rogério 

Manuel Dias Cação, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, José 

António Bombas Amador, José António Leitão da Silva, Vítor Manuel Mineiro Lourenço, Rui 

Manuel Machado Carvalho, Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, Marco Henriques Claudino e Rita 

João de Maya Gomes Sammmer.--------------------------------------------------------------------------------  

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

Francisco Ramos, Elsa Maria Vaz Valente Pires, Daniel Miguel Rebelo, Hernâni Luís Henriques 

Santos, Carla Maria Pereira Custódio, José Luís Rocha de Oliveira, Anabela Blanc Capinha 

Corado, José Augusto Clemente de Carvalho, Susana Maria Ribeiro Neves, António Carlos Nunes 

Carneiro, Manuel dos Santos Viana (membro substituto). -------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta injustificada os membros: Victor Manuel Feliciano Pintéus e Luís Francisco 

Campos Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Manuel da Cruz Lourenço, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Hermínio 

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

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

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

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

Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, José Alberto Quintino e o Sr. Presidente da Câmara 

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

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

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

membro da Assembleia Intermunicipal, o Sr. Deputado João Pedro Marquis Garcia Rodrigues, de 

Arruda dos Vinhos, e a Sra. Deputada Carla Maria Pereira Custódio, da Lourinhã (que não tomou 

posse por não estar presente). ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Acta n.º 7 da 

última reunião, realizada dia 29 de Abril de 2011, se encontrava na Mesa para discussão. Não se 
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registando intervenções a acta foi posta à votação. -----------------------------------------------------------

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

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

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

recebida pela Mesa, tendo os documentos sido rubricados e ficando arquivados em pasta própria, 

anexa ao livro de Actas.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

-----Emails das Câmaras Municipais de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, 

Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Peniche e Sobral de Monte Agraço, com informação da data 

de realização da Assembleia Municipal de cada um.--------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

-----Emails datados de 05/05/2011, dirigidos a todos os membros e substitutos que participaram na 

Assembleia Intermunicipal de dia 30/11/2010, com informação sobre a transferência bancária 

realizada pela Comunidade Intermunicipal do Oeste para pagamento das suas contas; ---------------- 

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

-----Ofício datado de dia 05/05/2011, dirigido à Dr.ª Teresa Félix da ADRO, com cópia da Acta em 

que lhe foi dirigido um voto de louvor; --------------------------------------------------------------------  

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

-----Seis ofícios datados de 05/05/2011, dirigidos ao Conselho Executivo da Comunidade 

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

Intermunicipal de dia 29/04/2011, relativamente aos pontos discutidos; ----------------------------------

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

-----Doze ofícios datados de 05/05/2011, dirigidos aos Presidentes das Assembleias Municipais das 

Câmaras da OesteCIM para envio do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 

2010 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; -------------------------------------------------------------- 

-----Documento 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----Doze ofícios datados de 05/05/2011, dirigidos aos Presidentes das Assembleias Municipais das 

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

mês de Junho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Emails datados de dia 27/05/2011, dirigidos aos Gabinetes de Apoio das Câmaras da 

OesteCIM, a informar a data de realização da Assembleia Intermunicipal do Oeste. ------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou uma questão aos 

membros, relativamente ao Regimento da Assembleia. Informou que o documento num dos seus 

artigos menciona que as convocatórias devem ser enviadas por correio registado com aviso de 

recepção ou através de email; noutro dos artigos, diz que têm que se enviar as convocatórias por 

correio registado com aviso de recepção e por email. Referiu estar a colocar o assunto à 

consideração de todos, tendo em conta que cada vez que se envia correio registado com aviso de 

recepção, gasta-se dois euros e cinquenta com cada um, o que vezes cinquenta e oito membros e 

doze Presidentes, dá o total de cerca de cento e setenta euros. Questionou os membros se a 

OesteCIM poderia começar a enviar as convocatórias por correio normal e não registado. Se não 

houvesse oposição, começariam a enviar só por correio normal gastando, com cada um, cerca de 

trinta cêntimos, uma diferença substancial em relação ao gasto que se faz presentemente com a 

correspondência. Para além disso alguns Srs. Deputados recebem os emails e depois já não vão 

levantar a carta registada nos correios, sendo a mesma devolvida à OesteCIM. Reiterou que caso 

estivessem de acordo, se poderia fazer o envio da convocatória, por email e por correio normal. ---- 

-----O Senhor César Santos referiu que no sentido de contornar algumas situações deveria ser feito 

um levantamento dos Deputados que prescindem do envio da convocatória por correio e apenas 

recorrem ao email e dos que, por sua vez, não têm acesso facilitado ao email e continuariam a 

receber a correspondência por correio registado. Seria um processo facultativo. ------------------------ 

-----O Senhor António Caria dos Santos informou que se todos enviassem uma resposta por 

email a acusar a recepção da convocatória, não seria necessário o envio por correio registado. ------  

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que as opiniões e os 

acenares de cabeça eram, de momento, esclarecedores, pelo que em conjunto com os serviços da 

OesteCIM, irão tentar chegar a uma conclusão para um procedimento futuro. ---------------------------

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

-----O Senhor Luís Rodrigues interveio para, em nome da Bancada do PSD, se congratularem pela 

forma como decorreram as eleições, no passado dia cinco de Junho e para desejarem ao futuro 
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Governo, que ainda não foi empossado, os maiores sucessos. A Bancada do PSD, com assento na 

presente Assembleia Intermunicipal, espera que o futuro Governo de Portugal, trate o Oeste com a 

dignidade que merece. Sabem das dificuldades que o país atravessa e, por isso, tomarão uma 

posição que seja consentânea com as dificuldades referidas. Não podem exigir a um Governo 

aquilo que ele não tem para dar, mas existem coisas simples, como o respeito pelos oestinos e 

tomada de posições nalguns aspectos que não implicam o gasto de quaisquer fundos, que exigem 

que o Governo tenha para com todos os oestinos. Assim, a Bancada do PSD espera que possam ter 

uma articulação e exigir do Governo a satisfação daquilo que entendem ser primordial para o Oeste. 

Independentemente do Governo que têm, precisam de definir a estratégia que querem para o Oeste. 

Essa estratégia tem que ser debatida sem quaisquer complexos, porque sabem que nem todos os 

partidos pensam da mesma forma. Há partidos que têm prioridades diferentes das do Partido Social 

Democrata e todos têm que assumir essas divergências porque é na discussão e divergência que, 

muitas vezes, se encontram soluções que possam satisfazer, da melhor forma os interesses do 

Oeste. Nessa perspectiva e, em relação à questão levantada pelo Sr. Presidente da Mesa, 

relacionada com as cartas registadas e a poupança de dinheiro, colocou à consideração de todos que 

se pensarem que cada Assembleia Intermunicipal custa cerca de seis mil e quinhentos euros, qual é 

a produtividade que as mesmas têm para a defesa do interesse do Oeste? Cada um tem os seus 

afazeres e estão reunidos por gosto e na defesa dos interesses do Oeste, mas têm que saber se, 

efectivamente, aquilo que estão a defender, encontra eco em quem defende os interesses do país e 

se não são uma instituição que assume determinadas posições, mas que depois não vê concretizados 

no terreno, aquilo que são os anseios e a vontade de todos os oestinos. Por outras palavras, entende 

que devem fazer uma reflexão daquilo que pretendem para a Assembleia e para a Comunidade. Ao 

reflectirem, vão encontrar na divergência de cada uma das forças políticas representadas, alguns 

caminhos que possam trazer a bom porto aquilo que pretendem para o Oeste. Não tem dúvidas que 

todos os partidos e todos os Deputados que representam na Assembleia, os diversos partidos, 

querem o melhor para o Oeste, mas pensa que tem que se passar das palavras às acções e o facto de 

todos quererem o melhor não significa que o consigam. Para ter o melhor é preciso concretizar, 

tomar a iniciativa e serem mais operantes, sob pena de correrem o risco da Comunidade não 

produzir os efeitos para o qual foi criada. ---------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor César Santos referiu ter ouvido a intervenção anterior com alguma curiosidade, 

primeiro porque houve o cuidado da parte do líder da Bancada do PSD de anunciar que têm um 

novo Governo, com outra cor política, tendo-lhe dado os parabéns pela vitória das últimas eleições. 
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As notas do Deputado anterior pareceram-lhe preocupantes. Questionou o Deputado, no sentido de 

saber se este não se havia expressado mal ou, se o próprio, não o teria entendido mal e passou a ler 

o que o Deputado disse: “Temos de definir a estratégia para sabermos porque nem todos os 

partidos pensam e têm a mesma estratégia”, o que lhe parece normal e continuou a ler: “Temos de 

ver se o que defendemos tem eco, ou não, no que o Governo defende para a nossa nação”. 

Questionou, se os presentes é que têm que ter a preocupação se as atitudes que estão a tomar são 

consentâneas com o Governo. É o que defende quando diz que têm que ter uma mais-valia? 

Dirigiu-se ao Deputado e afirmou que quando vêm às reuniões, seja o Governo actual, de outra cor, 

ou fosse o anterior, da sua cor, vêm no sentido de defesa da Região e do seu concelho. É-lhe 

irrelevante qual a atitude ou posição do Governo; vem à presente reunião fazer o que entende e o 

que acha que os seus colegas de Bancada e o próprio podem fazer, no sentido de melhorarem a 

zona Oeste. Se isso está de acordo com a estratégia do Governo ou não, não lhe interessa. Em 

segundo lugar, referiu-se à intervenção que o deputado anterior fez numa segunda fase e que ouviu 

há dois ou três anos e lhe parece perfeitamente normal, com a excepção de ter sido feita pelo 

referido Deputado, na primeira intervenção pós-eleições. Têm que perceber porque se gastam seis 

mil ou sete mil euros e o que é que andam a fazer? Têm que perceber se estão a dar uma mais-valia, 

um contributo à zona ou aos concelhos? Afirmou ser conversa para início do mandato e não para 

início do mandato do Governo, porque a preocupação que têm que ter com o novo Governo PSD ou 

com o antigo Governo PS é exactamente a mesma coisa. Porque se quando estão a gastar dinheiro 

ao erário público e a dispensar-se das suas actividades pessoais ou profissionais, vêm às reuniões no 

sentido, de claramente ajudar ao contributo e ao desenvolvimento da Região. O que lhe parece 

absolutamente preocupante e quiçá mais importante e grave que a primeira nota, foi o discurso 

anterior, ter sido feito na primeira Assembleia, pós-tomada de posse de um Governo, que lhe parece 

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

-----O Senhor Rogério Cação referiu que tinham a vantagem de não ter entrado ou terem estado no 

poder; estão no meio, o que é mais confortável e lhes permite não entrarem no jogo de palavras 

proferidas. Felicitou os vencedores, não esquecendo os não vencedores, tratou-se de um acto 

eleitoral, em que o povo, os eleitores, soberanamente decidiram e congratulou-se pelo acto eleitoral 

em si, havendo um claro vencedor que foi o PSD. Em nome da CDU, apresentou os parabéns pelo 

resultado obtido, sinal que foi uma escolha inequívoca dos eleitores. No momento, é preciso passar 

à prática, pois todos sabem que o futuro não é risonho e existem cento e muitas encomendas para 

cumprir até ao final do ano, cada uma mais penalizadora que a outra, não ficando muito espaço para 
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governar. Mas quer acreditar, como referiu o colega Luís Rodrigues, que as pessoas que lá estão, 

vão dar o seu melhor para que os problemas que os preocupam, dos jovens, das mulheres, dos 

desempregados, das políticas para a toxicodependência, do empreendedorismo, da habitação, da 

saúde, da cultura, possam, apesar de tudo, ter algumas soluções em nome da cidadania dos 

portugueses. Espera que quem vai exercer funções, no poder, saiba dar corpo a esses interesses 

legítimos, dos portugueses, em geral, e dos oestinos, em particular. Pela parte da CDU, vão 

continuar atentos, empenhados em lutar pela causa do desenvolvimento oestino e pelas 

oportunidades que são precisas construir para os oestinos. Estarão sempre disponíveis, como já 

estavam antes, para que as propostas sérias e honestas, as que visam o desenvolvimento, possam 

merecer a sua total concordância e empenhamento. O que é preciso agora é mostrarem obra. -------- 

-----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 passou a palavra ao Secretário Executivo da 

OesteCIM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM perguntou se os Deputados estavam de acordo 

com as alterações que a OesteCIM ficou de fazer em relação ao Regulamento de Funcionamento da 

Formação da Comunidade Intermunicipal do Oeste e ao Regulamento de Taxas, que foram 

alterados consoante as alterações solicitadas. -----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou os presentes que 

tinha um pedido da parte do Conselho Executivo para se fazer uma pequena alteração na Ordem de 

Trabalhos. O Ponto 2 - Aprovação do Contrato de Cedência de Superfície da Pisoeste EEIM, 

passaria para o Ponto 5 - Apresentação da Central de Compras da OesteCIM, pelo facto de estarem 

à espera do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã e actual Presidente da Pisoeste. Não se 

registando oposição, deu início à apresentação do Ponto 5, referindo que iria ser dado um 

esclarecimento em relação ao projecto da Central de Compras, como havia sido sugerido pelo Sr. 

Secretário Executivo da OesteCIM, na última reunião. ------------------------------------------------------ 

-----PONTO 2 – APRESENTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS DA OESTECIM -------- 

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

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

OesteCIM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM agradeceu não se terem oposto à alteração 

proposta na Ordem de Trabalhos e informou que aguardavam pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Lourinhã e actual Presidente da Pisoeste, para qualquer dúvida que surgisse na 

discussão do Ponto 2. Em relação à apresentação da Central de Compras, referiu terem pensado em 

apresentar o projecto durante a reunião da Assembleia para que os membros não tivessem que fazer 

uma deslocação de propósito às instalações da OesteCIM. Informou que a apresentação do projecto 

seria feita pelo Dr. Tiago Monteiro, que se encontra a colaborar com a OesteCIM e com a 

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e do Baixo Mondego e foi o responsável pela 

implementação da Central de Compras da Área Metropolitana de Lisboa. ------------------------------- 

-----O Senhor Tiago Monteiro referiu considerar o projecto estruturante, quer para a própria 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, quer para a Região em si, sendo de uma pertinência 

inigualável, no actual contexto em que o país se encontra. Trabalha na área das centrais de compras 

há oito anos, tendo começado com as da administração central e, nos últimos cinco anos, 

desempenhou a função de coordenador da Central de Compras da Área Metropolitana de Lisboa, 

projecto com um sucesso reconhecido. Desde 2004, o peso relativo da despesa nas autarquias, no 

total da despesa pública, cresceu quase 1%; desde 2005, a despesa das autarquias em bens e 

serviços, aumentou quase 30%. O interessante é verificar que o corte nas transferências do 

Orçamento de Estado para os municípios, apresentado no ano passado, são quase 130 milhões de 

euros. Se conseguissem adoptar em todas as Comunidades Intermunicipais do país, um modelo 

semelhante ao adoptado na Área Metropolitana de Lisboa, estariam a falar numa absorção desses 

cortes em três vezes a quantidade que foi apresentada. Colocam-se três questões centrais, a primeira 

é se pode, ou não, o modelo colaborativo de compras representar uma solução eficiente para a 

gestão dos recursos públicos? Se sim, qual o seu verdadeiro contributo, qualitativo e quantitativo? 

E, em terceiro, qual o modelo mais eficiente? São conhecidas experiências nacionais e 

internacionais, todas com características muito diferentes, pelo que é preciso encontrar o que 

melhor se ajusta à realidade de cada região. Nos próximos trinta minutos os municípios do país 

estarão a comprar 190 mil euros em bens e serviços e se adoptassem um modelo semelhante ao que 

têm na Área Metropolitana de Lisboa e noutras Comunidades Intermunicipais, estariam a poupar 

quase 27 mil euros em cada trinta minutos. São valores que lhe parecem suficientemente fortes. 

Outro número, que justifica na sua óptica, a pertinência no referido tipo de iniciativa, tem a ver com 
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a eficiência processual. Não há projecto que no fim não se meça em números e em euros e falou de 

uma experiência que se desenvolveu na região de Lisboa há cerca de cinco anos atrás, onde 

verificaram que para satisfazer as necessidades de três áreas de consumo, papel, consumíveis de 

impressão e material de escritório, os municípios desenvolveram trezentos e muitos procedimentos 

públicos, sendo a sua grande maioria, ajustes directos e com uma diversificação de cerca de 

quarenta fornecedores. É uma realidade prática que existiu. Passados apenas dois anos, para 

satisfazer exactamente as mesmas necessidades, mas do triplo dos municípios, apenas foram 

desenvolvidos, treze, catorze procedimentos. É uma evidente eficiência ao nível processual no que 

diz respeito ao lançamento de concursos públicos. O predomínio dos concursos tem a ver com 

ajustes directos e este, não é tendencialmente, um bom modelo para a eficiência negocial. Importa 

saber se as realidades que existem no Algarve existem em Lisboa, que já tem centrais de compras 

instituídas e se existem na OesteCIM. Verifica-se, que os municípios continuam a ser maus 

compradores, a tendencialmente optarem pelo ajuste directo e discriminarem a componente da 

negociação; verifica-se que a iniciativa política é forte, a Comunidade Intermunicipal do Oeste tem 

uma forte componente política; as entidades, municípios têm um perfil de consumo idêntico, tendo 

uma visão vanguardista da compra pública, como um motor impulsionador da economia local; está-

se a viver uma altura de políticas de austeridade e perguntam-lhe pela Agência Nacional de 

Compras, ao que responde que esta não satisfaz as necessidades dos municípios, tem um modelo 

que não se adequa às autarquias; a evolução das tecnologias de informação e conhecimento, desde 

2006, tem-se adaptado, cada vez mais, à problemática dos modelos colaborativos de compras e, 

finalmente, verifica-se o sector público como impulsionador da economia; o peso das compras 

públicas, quase 20% do PIB, tem obrigação de ser um factor impulsionador da economia. As 

centrais de compras têm um conjunto de virtudes, mas também têm custos. Os maiores benefícios 

são seis: a partilha de recursos humanos entre os vários municípios; as externalidades positivas em 

que os municípios beneficiam das experiências e especialidades uns dos outros; as economias de 

escala; especialização, em que a OesteCIM se propõe a ser especialista a negociar e não a comprar; 

a uniformização de bens e procedimentos e, por fim, a eficiência processual. Quanto aos custos, 

pode-se falar em custos de implementação e gestão, coordenação, resistência de fornecedores às 

novas práticas de compras centralizadas, promoção da confiança, promoção e envolvimento dos 

vários municípios, risco de litigância, que vem na sequência da resistência dos fornecedores e o 

impacto na economia local, sobretudo ao nível das pequenas e médias empresas. O grande desafio é 

garantir que os custos são, significativamente, inferiores aos benefícios e a sua experiência 
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particular, diz-lhe que os benefícios são muito superiores aos custos. Os princípios orientadores que 

a OesteCIM se propõe a realizar com a Central de Compras, são: racionalizar a despesa, celebrar 

acordos quadro com as maiores rubricas de despesa ou as prioritárias e normalizar os bens e os 

serviços transversais; gerar poupanças, podendo comprar o mesmo a preços inferiores; qualificar 

fornecedores com melhores preços e definir preços máximos a praticar no âmbito dos concursos; 

simplificar os processos aquisitivos e introduzir meios tecnológicos de suporte a todo o processo. 

Esclareceu, que quando falou na simplificação dos processos aquisitivos, em que os municípios 

estão habituados à prática do ajuste directo, no âmbito das centrais de compras manterão essa 

prática; o recurso às centrais de compras é feito através de ajuste directo ou um procedimento 

atípico que da mesma forma se traduz num ajuste directo, isto é, não mudam o modus operandi a 

que estavam habituados até então, continuarão a utilizar o ajuste directo, mas através de uma 

central de compras e não estão limitados ao valor. Os dois últimos vectores têm a ver com a 

promoção da competitividade e da qualidade; têm que ter cuidado para que a redução de preços não 

tenha impactos na qualidade, têm que envolver os municípios na selecção dos fornecedores e na 

elaboração dos cadernos de encargos e de requisitos e gerir informação de gestão. Recordou que há 

cinco anos atrás, para saber quais eram os consumos dos municípios com quem trabalhava teve que 

recolher essa informação junto dos fornecedores, pois os municípios não tinham essa informação 

sustentada, logo não conseguiam planear o ano seguinte porque não tinham o histórico. O modelo 

de organização que se pretende para a Central de Compras é um modelo simples, dinâmico, 

flexível, composto por uma direcção de projecto, uma comissão de acompanhamento, uma 

comissão técnica e duas áreas mais operativas que têm a ver com a utilização da tecnologia de 

suporte à actividade. A comissão de acompanhamento é composta por membros dos próprios 

municípios, que têm a competência de acompanhar todo o projecto, são definidores estratégicos do 

desenvolvimento do projecto. As comissões técnicas são compostas por peritos de cada área dos 

vários municípios porque a OesteCIM não tem conhecimento em todas as categorias, áreas, bens e 

serviços. Seguidamente, apresentou alguns números relativamente à Área Metropolitana de Lisboa, 

nomeadamente, toda a despesa que foi feita pela Área Metropolitana de Lisboa, no 

desenvolvimento do projecto, despesa funcional e de investimento; números de poupança, 

resultantes da agregação, do leilão, isto é, da negociação electrónica e a poupança processual. Logo 

no primeiro ano, em que o projecto não tinha os municípios de Lisboa, Cascais e Amadora, os 

grandes municípios da Área Metropolitana, conseguiram poupanças. Dois anos depois entraram 

todos os municípios, sendo, de momento, dezoito. Em 2010, com a entrada da Câmara Municipal 
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de Lisboa, as poupanças explodiram. Negociaram 32 milhões de euros, pouparam aos municípios 

cerca de 7.2 milhões de euros, benefícios líquidos médios de 14.4%, para um custo e investimento, 

ao longo de seis anos de actividade, de 450 mil euros. Identificaram ao longo dos anos, alguns 

factores críticos de sucesso, que conseguem sistematizar para o referido tipo de processos. Eles são, 

o envolvimento profundo dos municípios, nada se faz se os municípios não estiverem envolvidos; o 

empenho da OesteCIM, sendo este um projecto âncora das Comunidades Intermunicipais se a 

OesteCIM não tiver verdadeiramente comprometida com o projecto, dificilmente terá o sucesso que 

se pretende; a metodologia colaborativa entre as partes, trata-se de um projecto que por ter uma 

estrutura, relativamente reduzida, precisa de ter uma relação muito próxima com todas as partes; as 

experiências de associativismo bem sucedidas, porque geram confiança e, por fim, a massa crítica. 

Porque nenhum projecto vive de retórica, nem de palavras bem intencionadas, se não tiverem 

resultados muito rápidos, começam a ser descredibilizados e a OesteCIM propõe que muito em 

breve hajam resultados palpáveis. Pretendem, nos próximos meses transmitir aos vários municípios 

os resultados dos acordos quadro, com reduções significativas nos preços. ------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM agradeceu a presença do Dr. Tiago Monteiro e 

o interesse demonstrado pelos Deputados em relação ao projecto. Pediu desculpa aos Deputados 

pelas condições da sala, na medida em que nem todos tiveram a visibilidade desejada relativamente 

à apresentação mas, referiu, que assim aproveitou para mostrar o quadro interactivo da OesteCIM, 

que faz parte de um dos projectos da Comunidade e dos municípios. ------------------------------------- 

-----A Senhora Helena Santo perguntou como é que no projecto se integra a aquisição de bens às 

empresas locais, que são quem, na maioria, fornece as autarquias? Está previsto a fixação de um 

percentual de compras ter de ser feito a empresas residentes na área dos municípios envolvidos? ---- 

-----O Senhor Pedro Guerra referiu ser muito céptico em relação ao tipo de centrais de compras 

referido, porque, na sua opinião, o essencial dos descontos e dos baixos preços no mercado, é quem 

paga e como paga. A maioria das Câmaras paga relativamente mais caro porque levam mais tempo 

a fazer os pagamentos e as empresas que as fornecem levam mais caro para se defenderem. Há 

câmaras que pagam a trinta dias, outras levam um ano, como é que os negociadores podem garantir 

isso ao fornecedor em termos de pagamento? ----------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Tiago Monteiro respondeu em primeiro lugar à questão colocada pela Deputada 

Helena Santo, que tinha a ver com a protecção da economia local. O Código dos Contratos Públicos 

não permite que se considere uma percentagem de compras para a economia local, mas existem 

formas de proteger essa economia. Nas experiências que conhece, 95% dos fornecedores das 



FL. 2 0 3  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 8/ 2011 Reunião de 20.06.11 

 

centrais de compras são fornecedores locais, porque se obriga a um determinado nível de serviço, 

que só quem esteja implementado na localidade, consegue cumprir. Mas existe um conjunto de 

outros fornecimentos de bens e serviços que nada têm a ver com a economia local, que são 

fornecidos por grandes empresas de âmbito nacional, eventualmente deslocalizadas dos próprios 

municípios. Tem que se identificar aquelas que são categorias críticas, do ponto de vista do 

desenvolvimento regional e não se justifica correr os riscos de ter fornecedores de fora da região,  

daquelas que são categorias que, são por si só, fornecidas por fornecedores de âmbito nacional e 

proporcionam melhores condições. Aproveitou para responder à segunda questão que vem na 

sequência da primeira. A adesão à Central de Compras não obriga nenhum município a adquirir os 

seus acordos quadro, é uma adesão vinculativa, ou seja, se chegarem à conclusão que para um 

determinado artigo, a capacidade negocial fruto dos atrasos no pagamento é inferior e os preços 

obtidos são superiores, os municípios não estão obrigados a adquirir o artigo ao abrigo da Central 

de Compras. Contudo, referiu que esse exemplo não acontece porque os preços nas centrais de 

compras são, efectivamente, mais baixos, independentemente da grande heterogeneidade ao nível 

dos prazos de pagamento. A Comunidade Intermunicipal do Oeste não deve ser muito diferente das 

outras, terá municípios que pagam muito bem e municípios que pagam muito mal. Se algum 

município entende, que fruto da negociação centralizada, os preços obtidos não são vantajosos, não 

compra ao abrigo da Central de Compras. ---------------------------------------------------------------------

-----O Senhor César Santos referiu ter algumas dúvidas, nomeadamente no quadro de 

investimento de 450 mil euros e 70 mil de QREN e perguntou se esse valor era a comparticipação 

do QREN a reduzir no primeiro valor. Depois perguntou se o valor do investimento era só de 

software ou também de pessoal. ----------------------------------------------------- 

-----O Senhor Tiago Monteiro respondeu que sim à primeira questão da comparticipação do 

QREN e em relação à segunda respondeu que o valor do investimento diz respeito a todo o gasto 

que a Área Metropolitana de Lisboa teve, durante seis anos, com o projecto, que inclui pessoal, 

instalações, veículos e tecnologia. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor César Santos referiu que seria importante haver concursos partilhados, por causa da 

economia local e colocou algumas questões. Perguntou se era possível através da Central de 

Compras dar crédito aos municípios; perguntou quais eram os custos para as empresas que aderem 

à Central; perguntou quais os custos para as entidades que queiram beneficiar da Central, 

nomeadamente, as Juntas de Freguesia; e se as empresas que não são públicas podem beneficiar das 

referidas economias de escala. ----------------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Tiago Monteiro interveio para responder às questões colocadas. Primeiro esclareceu 

a questão sobre o aumento do volume, que poderá criar alguma dificuldade no fornecimento das 

empresas locais, dizendo que o mesmo não se tem verificado e sendo grande a dispersão dos 

municípios do Oeste, não existem muitos distribuidores nacionais que se disponham, com sede em 

Lisboa, a vir distribuir papel aos vários municípios da OesteCIM. No Algarve, 95% dos 

fornecedores são algarvios. Em relação aos prazos de pagamento não existe grande alteração em 

relação aos prazos, actualmente, praticados pelos municípios. A Central de Compras não se 

compromete relativamente a prazos de pagamento; o Código recomenda que os pagamentos sejam 

pagos até sessenta dias, qualquer pagamento que ultrapasse esses dias é da responsabilidade do 

município, tal como já acontece. O município que paga mal, vai continuar a pagar mal, mas a dever 

menos. A Central de Compras não tem créditos, porque a própria não compra nada, é apenas um 

intermediário de negociação, não vai ser credor de nada, apenas estabelece condições de aquisição. 

Em relação aos custos, referiu que as empresas compradoras não têm qualquer custo directo na 

aquisição, apenas existem os custos de gestão do projecto. Qualquer entidade de perfil público que 

se situe na Região Oeste pode recorrer às aquisições da Central de Compras, pode beneficiar das 

condições sem custos associados. Em relação a outras empresas poderem participar, explicou que 

tem a ver com os estatutos da própria Comunidade, porque ao abrigo do Código as empresas com 

um capital maioritariamente privado não podem participar. Sendo uma empresa com capital 

público, poderá sempre vir a beneficiar das condições da Central. Explicou ainda que, actualmente, 

todos os concursos públicos têm que ser feitos via desmaterializada, os fornecedores já têm que se 

habituar a essa prática, e as centrais de compras servem, também para isso, para habituar as 

economias locais às práticas desmaterializadas e estarem preparados para concorrerem, inclusive, a 

outras centrais de compras. Seria interessante ter fornecedores do Oeste a concorrer à Área 

Metropolitana de Lisboa. Quanto a custos, a Lei obriga que não haja qualquer custo para o 

fornecedor na submissão da sua proposta à administração pública. Os fornecedores terão que 

utilizar uma plataforma de contratação pública e submeter as suas propostas. Não há custos para o 

fornecedor poder concorrer a qualquer concurso público. --------------------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM interveio para esclarecer os presentes, quanto 

aos custos do projecto, referindo que aproveitaram o QREN, tendo conseguido incluir a plataforma 

que vai suportar todo o projecto da Central, no SAMA – Sistema de Apoio à Modernização 

Administrativa. Informou que os responsáveis pelo projecto eram o Dr. Sérgio Bogalho e a Dr.ª 

Helena Pinto, funcionários da casa. ----------------------------------------------------------------------------- 
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-----O Senhor Vladimiro Matos interveio para saber se existem garantias no sentido das empresas 

locais poderem ser consultadas. Colocou uma questão em relação às dívidas, no sentido de saber se 

terão que pagar juros de mora do pagamento, passado o prazo dos sessenta dias e, ainda,  se as 

escolas públicas também, poderão adquirir através da Central de Compras. ----------------------------- 

-----O Senhor Tiago Monteiro esclareceu que em relação à economia local e ao abrigo do Código, 

as centrais de compras são aconselhadas a desenvolver concursos públicos, não há convites. Trata-

se de um concurso público publicado em Diário da República, em Jornal Oficial da União Europeia 

e quem quiser pode concorrer. Acha que há uma obrigação por parte da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste de divulgar por mais meios, dos que é obrigada, eventualmente, no site 

institucional ou criando um site do próprio projecto onde anuncie a publicação dos procedimentos. 

Em relação aos juros da dívida, a Central de Compras não é diferente de outro tipo de compra, o 

Código diz que os municípios deverão pagar em sessenta dias. Se, actualmente, os municípios já 

têm que pagar juros de mora pelos pagamentos, terão que os pagar através de uma Central de 

Compras. Na Área metropolitana de Lisboa não se têm verificado litígios com os fornecedores, já 

sabem das demoras e transferem esses riscos para os custos. Em relação à questão colocada sobre 

as escolas, informou que as escolas do 1º Ciclo, que são da responsabilidade dos municípios, 

podem participar, as outras têm um enquadramento central e, eventualmente, terão que recorrer à 

Agência Nacional de Compras. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Rogério Cação referiu que a implementação de uma Central de Compras tem 

impactos adversos nas actividades locais; basta dizer que o Oeste não tem muitas empresas com 

dimensão para serem concorrenciais ao nível de uma Central de Compras, quando se sabe que o 

processo negocial pode ser nacional e internacional e, que actualmente, já não se colocam certo tipo 

de problemas de distribuição porque já existem redes especializadas só em distribuição, externas às 

empresas fornecedoras. A proposta tem de ser entendida pelas virtualidades que tem do ponto de 

vista financeiro para as autarquias, mas têm que ter presente que vai ter impactos negativos ao nível 

do comércio local e das pequenas empresas. Terão que ver até que ponto o prejuízo causado ao 

pequeno fornecedor é compensado pela criação de novas oportunidades e desenvolvimento. Uma 

Central de Compras vive da capacidade que o fornecedor tem de apresentar os melhores preços e as 

melhores condições de fornecimento e os fornecedores terão que fornecer numa escala de grandes 

dimensões, o que não é para a maioria dos fornecedores locais. Voltou a referir que o processo tem 

imensas virtualidades é preciso agarrá-lo com energia e seriedade. ----------------------------------------

-----O Senhor Tiago Monteiro sublinhou por inteiro a intervenção do Deputado Rogério Cação. 
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Referiu que qualquer projecto, com a ambição da Central de Compras não era fácil, vai exigir 

esforço e trabalho de prospecção. Existem impactos negativos, mas também existem impactos 

positivos e, são esses que têm que ser potencializados. ------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Nuno Inácio propôs, informalmente, que em conjunto com as empresas comerciais 

e municipais da OesteCIM, esta promovesse formação às empresas locais para lhes explicar que 

podem concorrer em conjunto aos concursos, baixando o preço e mantendo a sua quota de mercado. 

A OesteCIM poderia ter o papel de ensinar às pequenas empresas como é que concorrem e, quiçá, 

dessa formação elas poderão adquirir condições para concorrer não só à OesteCIM, mas às outras 

CIM’s do país. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM relembrou que quando a OesteCIM colocou o 

projecto da Central de Compras como prioritário, foi logo discutido que o projecto tinha que ser 

estudado com muita cautela e trabalhado com os técnicos dos municípios. A OesteCIM vai 

promover sessões de esclarecimento e sessões de informação, inclusive com a ajuda da 

Comunicação Social e vão conseguir informar toda a comunidade local. -------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal agradeceu ao Dr. Tiago 

Monteiro pelos esclarecimentos prestados e aos Deputados pelas questões que colocaram. ----------- 

-----PONTO 3 – APROVAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 2 DE 2011 DA 

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

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

Presidente do Conselho Executivo da OesteCIM. ------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo passou a palavra ao Senhor Secretário 

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM explicou a razão da modificação nº 5, revisão 

ao orçamento nº 2, referindo que a mesma foi elaborada de modo a proceder ao registo do saldo 

orçamental que transitou do ano passado, salvaguardando a necessidade de fazer face a eventuais 

despesas. Em relação à abertura da rubrica da receita, esta teve em conta o facto de se poder vir a 

registar uma eventual cobrança pela cedência do direito de superfície, que se pretende estabelecer 

com a Pisoeste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Tiago Gonçalves interveio para colocar uma dúvida que constava do terceiro 

parágrafo da informação apresentada, que passou a ler: “…à necessidade de contemplar em 

orçamento classificações orçamentais que permitam o registo de receita que eventualmente venha 

a ser cobrada, quer pela entrada em vigor da Tabela de Taxas da OesteCIM, quer pela cedência de 
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direito de superfície do prédio urbano sito nas Gaeiras…”. A dúvida reside na localização do 

prédio ser nas Gaeiras. --------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que de facto a cedência de superfície 

do prédio urbano, não é nas Gaeiras, mas sim no concelho do Cadaval. ---------------------------------- 

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

Conselho Executivo à votação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Ponto 3 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 2 de 2011 da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----PONTO 4 – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ACTIVIDADE 

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

TRIMESTRE DE 2011 – ABRIL, MAIO E JUNHO ( ATÉ AO DIA 9 DE JUNHO) ------------- 

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

Presidente do Conselho Executivo da OesteCIM. ------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo passou a palavra ao Senhor Secretário 

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM referiu que a apreciação escrita era relativa ao 

2º trimestre, embora não tendo terminado o mês de Junho. Na parte financeira os valores 

apresentados dizem respeito até ao dia trinta e um de Maio de 2011. O documento apresenta o 

ponto de situação dos projectos que foram aprovados nas Grandes Opções do Plano e a execução 

orçamental e financeira. Como novidade, apresenta o ponto de situação das empresas em que a 

OesteCIM tem percentagem, que são dados que também têm que ser apresentados na apreciação 

escrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 5 – APROVAÇÃO DO CONTRATO DE CEDÊNCIA DE SUPERFICIE DA 

PISOESTE EEIM ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que deveria ser o Vice-Presidente do 

Conselho a dar explicações sobre o assunto em causa, porque é também Presidente da Pisoeste. A 

Pisoeste é uma empresa a 100% da Comunidade Intermunicipal, que já funciona há alguns anos e 

que não tem, ainda, o direito de superfície. A situação foi agora presente porque a Pisoeste tem tido 

algumas dificuldades e prejuízos e, bem assim, mostra-se necessário dar cumprimento às 

recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas. A OesteCIM teve a responsabilidade de repor 
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o dinheiro do prejuízo do ano que passou e tiveram que encontrar novas formas de rentabilização 

para que a empresa pudesse continuar. Através de um estudo da Pisoeste, verificaram que existem 

vários interessados na exploração de uma parte das instalações e da maquinaria. Nessa perspectiva 

e para legalizarem a situação da Pisoeste, pretendem a aprovação da constituição do direito de 

superfície, em que, pelos primeiros cinco anos, a renda é fixada no montante de 900.000 mil euros. 

Não extinguem a Pisoeste, a intenção é continuar com os mesmos pressupostos, mas alcançar 

alguma rentabilidade. Existem municípios que não estão a comprar à Pisoeste, não tendo forma de 

o fazer, inclusive pela distância e a Pisoeste para funcionar precisa de estar em contínuo. Se 

arranjarem uma empresa externa que o possa fazer, a rentabilização será outra e a Oeste CIM terá 

os mesmos benefícios, ou mais, tendo ainda algum proveito. Reiterou que a Pisoeste não acaba e 

que pode ser ampliada para outros sectores. Precisam de fazer a aprovação do contrato de cedência 

de superfície à Pisoeste, por vinte anos, nos primeiros cinco anos são pagos os 900.000 mil, em 

sessenta prestações mensais, de 15 mil euros, para que a Pisoeste em posse da disposição legal, o 

possa depois negociar com outros. ----------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Carlos Marques interveio para colocar algumas questões e referiu ter lido com 

atenção a informação, a certidão e o projecto de minuta. Colocou duas questões relativamente ao 

projecto de minuta. Perguntou quem era o segundo outorgante, referindo que pressupõem ser a 

Pisoeste. Na claúsula 4º, alínea a) diz que “o direito de superfície objecto do presente contrato 

extingue-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Caso o superficiário não utilize integral e ininterruptamente a totalidade do prédio cedido para 

o fim citado na cláusula primeira…” Não conseguiu encontrar nenhum fim na cláusula 1ª. Em todo 

o projecto de minuta não conseguiu encontrar em nenhuma cláusula o fim do projecto, pelo que 

gostaria de ser esclarecido. Há o objecto, mas não encontra o fim para o qual ele se destina. Ao ler 

atentamente a proposta, pareceu-lhe haver uma pequena contradição entre o que diz a proposta para 

ser aprovada pela Assembleia e a certidão passada pelo Senhor Secretário Executivo. Na proposta 

para a Assembleia aprovar, diz o seguinte: “Contrato de cedência de superfície da Pisoeste”, pelo 

que deduz que ficaria mais correcto “Celebração de contrato de cedência”. Na certidão diz: “O 

Conselho Executivo deliberou aprovar a constituição do direito de superfície a favor da Pisoeste”. 

Fazer um contrato de cedência da Pisoeste é um pouco diferente de fazer um contrato de cedência à 

Pisoeste. Outras duas questões que se colocam, já obtiveram uma resposta, embora não conclusiva, 

por parte do Senhor Presidente do Conselho Executivo. O contrato de cedência é à Pisoeste, para 

esta poder, como segundo outorgante, contratar empresas exteriores, na totalidade ou em parte, para 
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exploração, do fim para o qual a Pisoeste está vocacionada. Pelo que gostaria de saber, se 

concretamente já existem candidatos. E a questão mais importante que se lhes coloca é que a 

Pisoeste tem funcionários e pretendem uma informação conclusiva em relação à manutenção dos 

postos de trabalho que a Pisoeste tem. A votação está dependente da resposta a esse pormenor. A 

Pisoeste fica localizada no concelho do Cadaval, que é um concelho do interior, normalmente 

enjeitado por todos e embora o número de trabalhadores adstritos à empresa não seja muito 

significativo, mas “migalhas também são pão” e não abdicam da possibilidade dos trabalhadores 

continuarem a manter o seu posto de trabalho. ---------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vladimiro Matos interveio para colocar três questões, algumas já referidas na 

intervenção anterior. Perguntou se seria a Pisoeste a fazer o contrato de cedência a terceiros e se já 

existem algumas empresas interessadas; perguntou em que estado se encontra o parque de 

máquinas da Pisoeste e, por fim, questionou a situação dos trabalhadores. ------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo respondeu às questões e referiu haver 

candidatos interessados, daí se ter chegado ao valor mínimo, há uma prospecção por parte da 

Pisoeste sobre essa situação, o que quer dizer que tentaram acautelar que a Pisoeste não ficasse 

deserta. Relativamente aos funcionários é garantido que não há despedimentos. Em relação ao 

estado do equipamento, este está a funcionar e apto a funcionar, o seu desgaste não levou à 

deterioração total. Para esclarecimentos adicionais passou a palavra ao Secretário Executivo da 

OesteCIM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Secretário Executivo da OesteCIM informou que a situação de arranjar uma solução para a 

Pisoeste tem sido várias vezes debatida, até pelo prejuízo que esta teve no ano de 2010. O Conselho 

de Administração da Pisoeste, com o acompanhamento do Gabinete Jurídico da OesteCIM tentaram 

solucionar a questão e a medida estudada foi a aprovação da constituição do direito de superfície a 

favor da Pisoeste. Assim, a OesteCIM cede a superfície, como se fosse a venda de um imóvel. 

Nesse sentido, a equipa jurídica da OesteCIM apresentou uma minuta tipo, porque não tinha outro 

tipo de orientações e, no último Conselho Executivo esse documento foi discutido, juntamente com 

o Conselho de Administração da Pisoeste. Primeiro, tiveram que aprovar a constituição do direito 

de superfície a favor do terceiro, que o documento não refere ser a Pisoeste, mas a certidão que foi 

enviada servia para completar as lacunas da minuta. Assim, a aprovação da constituição do direito 

de superfície é a favor da Pisoeste. Depois de aprovada por unanimidade, a constituição do direito 

de superfície, teriam que aprovar o respectivo montante, bem com a definição do respectivo prazo 
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de duração. Para o prazo de duração os Srs. Presidentes ponderaram que o prazo de vinte anos era o 

ideal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo lamentou o facto dos serviços da OesteCIM 

terem elaborado um documento com falhas. A Pisoeste tinha uma certa urgência, por todos os 

motivos, em avançar com a situação. No último Conselho é que aprovaram a questão do direito de 

superfície para a Pisoeste, porque este ainda estava em nome da OesteCIM, e este assunto tinha que 

ser resolvido independentemente, de outros fins, que hão-de ir a concurso. No essencial, aprovaram 

o direito de superfície por vinte anos, em que o pagamento dos 900.000 mil euros será feito em 

cinco anos e em sessenta prestações. Ponderaram também, o consentimento para que a Pisoeste 

pudesse depois fazer o tal concurso. Solicitou, à semelhança do que já aconteceu anteriormente, 

com outros assuntos aprovados na Assembleia Intermunicipal, que dessem o benefício da dúvida 

para, posteriormente, poderem redigir os documentos de acordo com o que terá que ser e depois 

apresentarem-nos aos Deputados Intermunicipais ------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Carlos Marques sugeriu que na cláusula 1ª, fosse acrescentado “com o fim de…”. 

Um contrato tem que ter um fim e refere a minuta, onde na alínea a) da cláusula 4ª aparece 

mencionado “o fim”, que na realidade não tem. Depois de ter um fim, sugeriu que a proposta para a 

Assembleia aprovar deveria ter na alínea c) A celebração de contrato de cedência da superfície a 

favor da Pisoeste. Na certidão tem uma coisa e na proposta tem outra. Para que seja inequívoco, o 

que deverá ficar escrito na proposta é na alínea a) A celebração de contrato de cedência de 

superfície a favor da Pisoeste. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Concelho Executivo agradeceu o contributo e referiu que também 

não está explicita a questão relativamente aos cinco anos e à forma de pagamento. Ficou a dúvida a 

discutir com o Conselho de Administração da Pisoeste quanto ao pagamento ser por cinco ou por 

vinte anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras informou que aquilo pelo 

qual a Assembleia tem que se pronunciar é pela autorização, ou não, pela cedência do direito de 

superfície. Os documentos anexos são documentos que deveriam ajudar os membros da Assembleia 

a deliberar pela cedência ou não cedência. Mas o que está em causa na Assembleia é autorizar ceder 

ou autorizar não ceder. O contrato não terá que ser aprovado, ele é uma consequência dessa mesma 

cedência, embora a agenda se refira a contrato. As minutas “não batem a bota com a perdigota”. 

Existem três condições que o Conselho Executivo aprovou e que julga serem as determinantes para 

a tomada de posição da Assembleia. Em primeiro, a cedência do direito de superfície é feita pelo 
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período de vinte anos, foi fixado um valor para a cedência desse direito de superfície, para os 

primeiros cinco anos. O documento aprovado não se refere à totalidade dos vinte anos, mas sim 

para os primeiros cinco anos. Também na minuta do contrato é dito que o mesmo é feito por 

cinquenta anos e prorrogado por vinte, mas na realidade, é feito por vinte e prorrogado por igual 

período. Estas três condições são as determinantes para que possam tomar uma posição sobre a 

cedência ou não cedência do direito de superfície. Deve ter-se em atenção que a Pisoeste já mudou 

de nome, de estatutos e tem vivido sempre sem a situação patrimonial estar regulada. Não existe 

qualquer contrato que legitime a posse da Pisoeste do seu património e por isso é necessário 

regularizar a situação, seja por cedência de superfície, seja por comodato ou arrendamento, mas 

entendeu-se que o direito de superfície seria o mais adequado aos dias de hoje, para o futuro da 

Pisoeste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A Senhora Helena Santo referiu não estar de acordo com a explicação do Sr. Presidente da 

Câmara de Torres Vedras. O que é pedido é para aprovarem, ou não, a autorização para a 

constituição do direito de superfície e referiu que o direito de superfície não é nada do que está 

previsto no contrato. O direito de superfície é o direito de edificar, que até caduca se a edificação 

não for feita. Aquilo que explicam é outro tipo de contrato, ainda que lhe peçam para votar, sendo a 

própria Jurista de profissão, não pode votar uma coisa que do seu ponto de vista está errada. Está 

errado porque o objecto não está definido e não sabem o que estão a conceder. Questionou se 

queriam mesmo ceder o direito de superfície, porque da leitura dos documentos não é esse o 

objecto que se infere. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras referiu haver duas questões 

que não estão correctas, a primeira é que, efectivamente, as minutas de contrato não correspondem 

à vontade daquilo que se pretende fazer e, por isso, estar a interpretar à letra, o que está na minuta 

do contrato não ajuda à tomada de posição. O determinante são as três premissas que já referiu 

anteriormente; a segunda é que, efectivamente, as coisas já estão construídas, ou seja, a Pisoeste 

sempre teve posse dos terrenos, que juridicamente eram da OesteCIM e já os ocupou e construiu, 

daí que se pretenda normalizar uma situação que se arrasta há muitos anos. ---------------------------- 

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para apresentar uma dúvida, em relação à certidão e 

perante a questão dos cinco anos e do valor de 15.000 mil euros por mês, durante esses cinco anos. 

Ao votarem a proposta apresentada também terão que votar a certidão que está anexa e no seu 

ponto 1.2 e passou a ler “ Definição do respectivo montante bem como definição do respectivo 

prazo de duração---------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----O Conselho Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o valor da constituição do direito 

de superfície, no montante de 900.000 € (Novecentos mil euros). O Conselho Executivo deliberou, 

por unanimidade, que o montante seja pago em 60 prestações mensais, no valor de 15.000 € 

(quinze mil euros) cada”. Só que depois diz logo a seguir: “Relativamente ao prazo de duração, o 

Conselho Executivo deliberou, por unanimidade, que o Direito de Superfície é constituído pelo 

período de 20 anos.” Referiu entender que os 900.000 mil euros, são pagos em sessenta prestações 

mensais de 15.000 mil euros, durante vinte anos. Se pretendem dar outro entendimento, têm que 

alterar o documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM deu razão ao Deputado e explicou que o valor 

do contrato de cedência tem que ter um valor total. No entanto, e tendo em conta o mercado e 

valorização da produtividade da própria Pisoeste, tentaram perceber se passados cinco anos, o valor 

do imóvel que estão a ceder continua a ter o valor patrimonial, em termos de receita. Daí que o 

facto, da OesteCIM ter decidido fazer uma cláusula em que esse valor poderá ser revisto. No 

entanto o contrato tem que ter um valor único. --------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Caria dos Santos voltou a intervir para explicar que ao votarem a proposta 

apresentada, que não está totalmente esclarecedora do fim a que se dispõe, não serão entendidos 

depois, como desentendidos na matéria, porque votaram uma coisa que não estava bem feita. ------- 

-----O Senhor Vítor Anjos interveio para propor que fosse retirado ou fosse feita uma renovação 

ao ponto, visto haver confundabilidade, não só de direitos, como também da própria linguagem. A 

maior parte dos presentes não são entendidos e, como tal, deveria ter uma linguagem mais acessível 

e mais clara. Estão a confundir direitos/benefícios, com concessão de espaço, exploração de espaço, 

cedência de espaço, proposta de mediação. Pediu que o ponto fosse revisto e proposto novamente a 

votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras referiu ter que repisar 

algumas coisas já por si ditas. O que têm para deliberar é a sim ou não cedência do direito de 

superfície. Os contratos e as certidões são documentos que deveriam ajudar a tomar a decisão mas, 

efectivamente, não ajudam. Têm toda a razão naquilo que disseram, mas há a completa 

unanimidade entre o Órgão Executivo, as premissas que já disseram anteriormente, são as correctas. 

A certidão omite que o valor é para os primeiros cinco anos de contrato, ela não está correcta. 

Quando diz o montante de 900.000 mil euros, deveria dizer para os primeiros cinco anos, pagos em 

sessenta prestações mensais. Podem entende-lo como uma correcção feita, no momento, que 

corresponde à verdade. Não se podem confundir dois contratos que são distintos, o que está em 
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causa é a cedência de um direito de superfície que deveria ter sido feita há vinte anos e não o foi e, 

por isso, a Pisoeste e a Picmao, fizeram obras, construíram equipamentos e mais-valias sem terem 

qualquer legitimidade jurídica para o efeito, daí que se esteja a tentar corrigir. Não estão a vender a 

propriedade estão a cedê-la, temporariamente, por vinte anos a uma empresa que é 100% da 

OesteCIM, ou seja, quem decide na Pisoeste é a sua Assembleia Geral que são os Presidentes de 

Câmara, é um negócio entre pares. O que se está a fazer é a cedência do direito de superfície para, 

posteriormente, num negócio que ainda tem que ser validado pelo Executivo e, talvez, pela 

Assembleia Intermunicipal, que será uma hipotética cedência de exploração de uma parte do 

negócio, que está ser pré-negociada para depois ser aberto concurso público para o efeito. São dois 

passos e o segundo, não está em discussão no presente dia. No momento, está em causa a 

legalização, de facto, da situação da Pisoeste e da ocupação do seu espaço, que digam que pode ser 

por comodato ou por arrendamento, com certeza que sim, quem está na Pisoeste, pelo tipo de 

negócio que está a fazer, entende que a cedência do direito de superfície é o mais adequado. É um 

negócio de cedência de superfície e não mais que isso. Admitam como uma correcção a posteriori 

o facto de ser vinte anos e o preço fixado ser para os primeiros cinco anos de cedência do direito de 

superfície, ficando em aberto os últimos quinze anos. -------------------------------------------------------

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

Conselho Executivo à votação, com o pressuposto de que a Assembleia Intermunicipal está a votar 

a autorização para a constituição do direito de superfície a favor da Pisoeste EEIM, de acordo com 

as intervenções e os esclarecimentos prestados durante a discussão deste ponto. ------------------------ 

-----O Ponto 5 – Aprovação do Contrato de Cedência de Superfície da Pisoeste EEIM, foi aprovado 

por maioria, com 26 votos a favor, 2 votos contra e 22 abstenções. --------------------------------------- 

-----O Senhor Pedro Costa interveio para referir que considera importante a situação dos 

empregados e perguntou ao Conselho Executivo se era urgente a resolução do problema. ------------- 

-----O Senhor Rogério Cação fez uma declaração de voto dizendo que a CDU votou 

favoravelmente a proposta, atendendo à urgência da decisão e aos esclarecimentos que foram 

prestados. Sugeriram que em futuras ocasiões, o tipo de matérias apresentadas venha devidamente 

instruída e devidamente fundamentada, de maneira a que não percam tempo com questões que 

deveriam estar mais bem preparadas. --------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Senhora 

Deputada Helena Santo anunciou que apresentará uma declaração de voto por escrito. ----------------

-----PONTO 6 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL -----------------------------
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-----O Senhor Pedro Costa mencionou as palavras do colega César e adiantou que têm entre os 

colegas da Assembleia, pessoas que vão contribuir para uma relação privilegiada entre o Oeste e o 

actual poder. Há pessoas que estão ligadas ao poder e sugeriu que levassem aos corredores do poder 

tudo o que fosse necessário e que as suas vozes sejam ouvidas, referindo que essas pessoas vão, 

certamente, contribuir. Por fim, fez alguns pedidos ao Conselho Executivo ao nível de 

infraestruturas com interesse para a Região, as ligadas à agricultura, avicultura, o aproveitamento 

em termos de energia, biomassas, referiu, também, o problema das toxicodependências e de haver 

alguma estrutura que lhes dê apoio. Referiu-se às condições da ferrovia, para a qual espera que os 

novos interlocutores consigam uma nova ligação entre o Oeste e Lisboa e do Oeste ao norte. Na sua 

opinião, a Assembleia deverá ser um local de lançamento de ideias, pois não sabem qual vai ser o 

futuro e devem ser ambiciosos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Luís Barros Mendes referiu ser quase certo, embora ainda não tenha sido 

apresentado ou discutido na Assembleia da República, a extinção dos Governos Civis. Fazia parte 

das medidas dos dois partidos que vão constituir Governo. Já é discutido no seio da Associação 

Nacional de Municípios, que algumas das competências dos actuais Governos Civis poderiam vir a 

transitar para as CIM’s, pelo que perguntou se a OesteCIM estava interessada em vir a ficar com 

competências dos Governos Civis de Lisboa e Leiria? Em caso afirmativo, que meios é que viriam 

a necessitar para poderem ficar responsáveis por essas competências? ----------------------------------- 

-----O Senhor Raul Duarte interveio para falar de um caso simples para o conhecimento de todos. 

É dos casos simples que se fazem as grandes obras é dos grandes casos que nascem coisas simples. 

Há casos na vida pelos quais nunca pensam passar, às vezes acontecem e quando acontecem, 

reconhecem que a sociedade é um exemplo vivo e de total partilha. Dirigiu-se a todos os presentes, 

dizendo por experiência de vida que é normalmente mais fácil dizer mal das coisas e das pessoas, 

do que dizer bem e referiu que veio, sob compromisso, demonstrar o seu reconhecimento a uma 

Enfermeira de Alcobaça, para que o mesmo fique vertido em acta e dele fique um registo de 

gratidão e passou a ler ”Eu Raul José Afonso Duarte, Engenheiro em Ciências Agronómicas, 

Deputado Municipal de Alcobaça, Deputado Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste e cidadão portador do bilhete de identidade 1931960, venho solicitar a todos V. Exas. a 

melhor atenção para o assunto que passo a expor e pedindo que do mesmo seja dado o devido 

conhecimento às entidades superiores e hierárquicas e à tutela ministerial. Com grande apreço 

desejo manifestar a maior satisfação pelos tratamentos efectuados pela Sra. Enfermeira Adelaide 

Maria Almeida Costa, a prestar funções no UCSP D. Nuno, sito no Centro de Saúde de Alcobaça. 
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Ainda que seja decorrente das normais funções da Sra. Enfermeira Adelaide Costa, esta colocou 

todo o seu saber, experiência e empenho e também paciência no tratamento dos meus dedos de um 

pé, do pé direito, evitando que o quarto dedo necrosado e com o diagnóstico para amputação, o 

fosse. Salvou-o, o trabalho e persistência levaram a que a cirurgia vascular, o considerasse curado 

e evitou todas as consequências daí advindas, quer físicas, quer psicológicas. É por isso, meu 

desejo demonstrar a minha mais viva gratidão e enaltecer o facto, bem como dizer-lhe, perante os 

seus superiores hierárquicos, o meu muito, muito obrigado. Para que conste darei conhecimento 

desta declaração à Assembleia Municipal de Alcobaça e à Assembleia Intermunicipal OesteCIM, 

esperando melhor acolhimento e louvando a Sra. Enfermeira Adelaide Maria Almeida Costa, 

subscrevo-me a todos com a maior gratidão”. Disse poder parecer o motivo mais pequenino, pode 

parecer que não tem importância nenhuma, mas não é o facto do caso se ter passado com a sua 

pessoa, é o facto de muitas vezes não estarem atentos às actividades e às funções dos profissionais, 

que muitas vezes levam a tomar a maneira mais fácil, de rumar pelo caminho mais directo, que é o 

de apresentar reclamações, o dizer não. Mas quando se passa o contrário, quando este existe, não há 

uma palavra que diga “bem-haja”, “muito obrigado pelo desempenho das suas funções” que foram 

no caso, muito importantes. Referiu ainda que o exemplo apresentado pode ser multiplicado por 

cem, por mil, por todos os trabalhadores da zona Oeste e garante, que se as obras são necessárias, se 

tudo o que já foi discutido é importante, como imperativo nacional o contributo de todos e de cada 

um, por si, no bom exercício das suas funções, fará um Oeste mais rico, mais digno, mais forte e 

mais próspero, que é o que todos desejam. -------------------------------------------------------------------- 

-----A Senhora Helena Santo interveio para sugerir à comissão organizadora do Congresso do 

Oeste, a realizar em Alenquer, que no momento de dificuldade que o país atravessa, em que os 

portugueses começam a ficar convencidos da necessidade de consumir produtos portugueses, era 

uma excelente oportunidade para o Oeste, eventualmente com a ajuda de patrocínios, promoverem 

uma “mega promoção” com os produtos do Oeste e incentivarem ao consumo dos mesmos. Seria 

um contributo que a OesteCIM deveria dar aos produtores locais. Muitos, caso fossem convidados, 

estariam até dispostos a patrocinar e isso só resulta se for uma “mega promoção” dos produtos 

nacionais e, referiu, terem a obrigação de cooperar com os produtores nacionais, num momento de 

tanta dificuldade. Mostrou-se, também, disponível para colaborar, porque sempre que faz uma 

sugestão disponibiliza-se para colaborar na execução da mesma. ------------------------------------------

----O Senhor Victor dos Anjos referiu que já havia perguntado junto da Bancada do PS, se haveria 

alguma feira inter-regional da OesteCIM, ao que lhe responderam que não. Pelo que sugeriu a 
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criação de uma feira inter-regional, que fosse mais extensa, não só com os produtos regionais, mas 

com as próprias actividades inter-regionais, poderia chamar-se uma “Feira Inter-Regional 

Multiusos” e disponibilizou-se a contribuir com mais ideias. -----------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche informou que na próxima reunião do 

Conselho Executivo da OesteCIM, a realizar no dia trinta de Junho, iria ser apresentada uma 

proposta e um orçamento para a realização do IV Congresso do Oeste, a realizar em Alenquer. 

Destacou a grande disponibilidade do Senhor presidente da Câmara Municipal de Alenquer, que 

tem acompanhado de perto, todo o trabalho que têm vindo a fazer. O Congresso vai ter duas 

grandes componentes: primeiro, o Congresso, propriamente dito, que terá como lema: “Tradição, 

Modernidade, Futuro”, que são as três palavras-chave do Congresso que, também, já tem um logo, 

a ser aprovado, na próxima reunião do Conselho Executivo e, em segundo lugar, a mostra regional. 

Essa mostra tem uma representação ao nível dos produtores, daí a LeaderOeste estar 

responsabilizada pela organização da mesma. Terá uma outra componente de carácter institucional, 

onde estarão as entidades regionais, como as CCDR’s, os Programas Operacionais, e também as 

empresas que queiram aderir e, muito particularmente, aquilo que está associado às sessões da 

inovação. A mostra funcionará durante dois dias ou dois dias e meio, ainda irão decidir em 

Conselho Executivo. Vão dirigir um convite ao Senhor Presidente da República e ao Senhor 

Primeiro-Ministro, assumindo que o Congresso vai fazer o ponto de situação sobre o que é o Oeste, 

passando pelas questões da identidade, mas também traçar aquilo que será o futuro, fazendo, 

eventualmente, o balanço do Plano Territorial associado ao Plano de Acção do Oeste. Será um 

momento de afirmação e posicionamento do Oeste, pela positiva. Agradeceu a disponibilidade dos 

membros, que será tida em conta pelo próprio e pela comissão organizadora. ---------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM agradeceu a intervenção da Deputada Helena 

Santo e referiu que estão a estudar todas as questões, inclusive no âmbito da marca Oeste. Estão a 

trabalhar com a Leader Oeste e outras entidades com responsabilidade na área dos produtos da 

marca Oeste e estão a estudar a possibilidade de fazerem uma candidatura ao “Life+”, na qual vão 

tentar obter meios financeiros no âmbito da marca Oeste. --------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras informou que havia 

começado no presente dia e duraria até ao final do mês de Junho, a retoma dos produtos hortícolas 

que não têm mercado. Já é notícia nas televisões e, no concelho de Torres Vedras prevêem recolher 

sete mil toneladas de tomate. Informou que os hortícolas podiam ser distribuídos às IPSS e o que 

teriam que fazer era levar caixas para trazerem os hortícolas, essencialmente tomate e, também, 
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pepino. Para o efeito terão que se deslocar aos “Primores do Oeste”, que é a Associação de 

Produtores que, na Região, faz a retoma. Os “Primores do Oeste” funcionam nos “Linos”, um 

grande armazém nas Palhagueiras, em A-dos-Cunhados, Torres Vedras. Apenas têm que dar 

indicação da IPSS a que pertencem e levantam tudo o que puderem, a custo zero, só têm que levar 

vasilhame. Podem fazê-lo todos os dias até ao final do corrente mês, na certeza que não vão esgotar 

o produto, antes pelo contrário. Podem dirigir-se ao encarregado do armazém, o Sr. António. 

Referiu, que se puderem levar a informação para as IPSS’s de cada concelho seria um favor. 

Convidou os presentes para a Feira de São Pedro, que começa na quinta-feira, onde têm muito 

tomate para distribuir. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Duarte Nuno referiu que havia sido levantada uma questão muito pertinente que 

não pode passar em claro, porque leva e remete para o que querem, ou não, que seja a Comunidade 

Intermunicipal. Têm um pequeno parlamento regional, supra-local, supra-concelhio e, se quiserem 

pode ser mais do que é actualmente, tal como a Comunidade Intermunicipal, o que vai de encontro 

à extinção dos Governos Civis e às suas competências e se estão ou não preparados e, se querem ou 

não recebê-las. Na sua opinião, e quando se fala da Região Oeste e tendo feito parte da 

Comunidade Urbana do Oeste e da sua primeira Assembleia, fez um pequeno parêntesis porque, 

também, é um assunto de interesse regional, terem melhores condições de trabalho, que passam por 

evitar que as pessoas saiam da reunião com um torcicolo, passa por quem está a falar seja 

correctamente ouvido e visto e, se calhar, importa também estudar uma nova disposição da sala. 

Referiu ter-se lembrado do assunto porque houve uma inovação na primeira Comunidade Urbana 

do Oeste, que era realizada na Igreja do Convento das Gaeiras, onde se optou pelo estilo à inglesa, 

um corredor central, fila à esquerda e à direita. Não sabe se será a solução na OesteCIM, mas a 

actual disposição da sala não ajuda os membros que estão a trabalhar, principalmente ao CDS que 

está no canto da sala. Referiu que todos lutaram para que o Oeste fosse uma região, mais do que 

uma Região de Turismo do Oeste ou de uma mera união de municípios. Acha que podem ir mais 

longe e criar um órgão, tendo feito a ressalva que não é apologista da regionalização, um órgão 

supra-municipal, com o qual os municípios e as pessoas se identifiquem; uma Comunidade em que 

há afinidades, laços económicos, laços sociais. Falando como caldense, entende que as Caldas da 

Rainha não se identifica com o distrito, os distritos surgiram de uma divisão administrativa artificial 

do país, por isso é que o mesmo, tem uma tradição municipalista, como o próprio, mas é necessário, 

por causa da economia de escala, criar entendimentos supra-municipais e acha que o assunto vai 

estar em cima da mesa e não pode ser ignorado. Pode haver o receio de tomarem posições porque 
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às vezes pertencem a uma Comissão Política Distrital ou estão demasiado ligados às estruturas 

partidárias distritais e, é muitas vezes o que impede os municípios de abordarem o tema. Por último 

referiu que têm que pensar se querem ir mais além, e assumir as competências dos Governos Civis 

e, porque não, a partir do momento em que se extinguem as competências dos Governos Civis, se a 

organização do país está mais ligada à estrutura presente, às NUT’s, porque não defender a extinção 

dos distritos? Porque, se os Governadores Civis deixarem de existir fica completamente esvaziada a 

necessidade do distrito, passa apenas a ser um círculo eleitoral, que também pode ser reformado. 

Independentemente, de não terem, ainda, uma opinião muito clara sobre o assunto ou quem tenha 

que responder, não tenha uma opinião muito clara, este não deve passar despercebido, porque tem a 

ver com o futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal seguidamente colocou à votação a 

aprovação da Minuta da Acta, que foi aprovada por maioria, com uma abstenção. ---------------------

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

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

pelas vinte e três horas e cinquenta minutos do dia vinte de Junho, de que, para constar se lavrou a 

presente Acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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