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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

NOVEMBRO DE DOIS MIL E ONZE  

 
-----Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro 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 – Informação do ROC sobre a Situação Económica e Financeira a 30 de Junho de 2011 

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

-----Ponto 3 – Aprovação das Grandes Opções do Plano e proposta de Orçamento para 2012 da 

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

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

financeira, relativamente ao 3º Trimestre de 2011 (de 01 de Junho a 31 de Outubro de 2011); ------- 

-----Ponto 5 – 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, João Paulo Madeira Raimundo, 

Fernando Augusto Marques Rodrigues, Maria Helena Pereira Nogueira Santo, Maria de Lourdes 

Lopes de Matos Ferreira Calçada, Luís Manuel Gonçalves Rodrigues, Marina Isabel Moita 

Campos, em substituição de João Pedro Marquis Garcia Rodrigues, Casimiro Francisco Ramos, 

João Carlos Barreiras Duarte, António Fernando Lopes, Luís Francisco Campos Silva, Marcos José 

Vicente Proença, em substituição de Anabela Martins Sá, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, 

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

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

Elsa Maria Vaz Valente Pires, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Daniel Miguel Rebelo, 

Jorge Manuel Santos Sobral, Duarte Nuno Batista Ferreira, em substituição de Mário António 

Duarte Pacheco, António Alberto Carvalho Santos, Teresa Maria Farto Faria de Sousa, João José 

Dias Ferreira, Hernâni Luís Henriques Santos, Fernando Rui Pereira de Oliveira, em substituição de 
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Carla Maria Pereira Custódio, 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, Vítor Miguel Silva 

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

Leitão da Silva, Vítor Manuel Mineiro Lourenço, Rui Manuel Machado Carvalho, Luís Carlos 

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

de Carvalho, Susana Maria Ribeiro Neves, Marco Henriques Claudino e Rita João de Maya Gomes 

Sammer.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Tiveram falta justificada os membros: Vladimiro Castilho de Matos, Luís Filipe Faria Barros 

Mendes, João Pedro Marquis Garcia Rodrigues, Anabela Martins Sá, Elsa Maria Vaz Valente Pires, 

Mário António Duarte Pacheco, Carla Maria Pereira Custódio, Joaquim Ascenção Pequicho, José 

Luís Carlos Ribeiro Capinha, Rogério Manuel Dias Cação, José Augusto Clemente de Carvalho, 

António Carlos Nunes Carneiro, Vasco Luís Lima Ribeiro (membro substituto) e José Manuel 

Damião Lopes Padilha (membro substituto). ------------------------------------------------------------------ 

-----Tiveram falta injustificada os membros: César José Lourenço dos Santos. -------------------------- 

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

Lélio 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 Cadaval, Aristides Lourenço Sécio, o Sr. Presidente da Câmara 

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

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

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

Monte Agraço, António Lopes Bogalho e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, 

Carlos Manuel Soares Miguel. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

membros receberam, na pasta, um exemplar do quadro de pessoal da OesteCIM, dado que último 

apresentado não estava legível. Informou também que as senhas de presença têm uma pequena 

alteração, que diz respeito ao cumprimento da Lei nº 55-A/2010 de 31 de Dezembro, em que se 

pedem informações relativamente ao vínculo dos Deputados à função pública e aos que exercem 

funções públicas, qual o vencimento que auferiram no mês anterior ao da presente reunião. 

Salientou, ainda, que se algum Deputado não quiser escrever na senha de presença o seu 

vencimento, pode faze-lo por escrito ao Sr. Secretário Executivo. -----------------------------------------
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-----APRESENTAÇÃO DA ACTA ANTERIOR-----------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que na Acta n.º 8 da 

última reunião, realizada dia vinte de Junho de 2011, foram detectadas duas falhas, já corrigidas, 

uma na página 207, na palavra “Conselho” e outra na página 213, onde se lê “Assembleia 

Municipal” deveria ser “Intermunicipal”. Depois colocou a Acta que se encontrava na Mesa para 

discussão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Caria dos Santos referiu haver menção na Acta a uma declaração que seria feita, 

por escrito, por uma Deputada, que no final não consta da Acta. ------------------------------------------

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

declaração nunca foi entregue ao secretariado da Assembleia Intermunicipal, razão pela qual não 

consta da Acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que entre a última 

reunião e a presente, faleceram dois Ex-Presidentes de Câmara que estiveram ligados à Associação 

de Municípios do Oeste e recente OesteCIM, o Presidente Gonçalves Sapinho, do Município de 

Alcobaça e o Presidente José António Pereira Júnior, do Município de Óbidos e propôs que a 

Assembleia fizesse um minuto de silêncio, em sua homenagem. No final informou, que caso não 

houvessem objecções, as respectivas famílias seriam informadas da homenagem prestada na 

presente reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Email da Pisoeste, datado de dia 29/06/2011, a solicitar uma Certidão da Acta da reunião de dia 

20 de Junho, relativamente ao ponto 5 da Ordem de trabalhos – Aprovação do Contrato de 

Cedência de Superfície a favor da Pisoeste EEIM;; ---------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Peniche, datado de dia 09/09/2011, com informação da 
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data de realização da Assembleia Municipal de Peniche; -------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Torres Vedras, datado de dia 09/09/2011, com informação 

da data de realização da Assembleia Municipal de Torres Vedras; ----------------------------------------

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

----Ofício da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, datado de 19/09/2011, a informar que o 

Deputado Jorge Manuel dos Santos Sobral pretende retomar a Assembleia Municipal de Caldas da 

Rainha, em virtude de ter terminado as funções no Governo Civil do Distrito de Leiria; --------------- 

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

-----Ofício do Deputado José Augusto Clemente de Carvalho, datado de dia 20/09/2011, a informar 

que se encontra aposentado ao abrigo do estatuto de aposentação, pelo que segundo a Caixa Geral 

de Aposentações, não terá direito a receber senhas de presença; ------------------------------------------- 

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

-----Email da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Torres Vedras, datado de dia 

24/10/2011, com a Moção: “Em Defesa das Freguesias”; --------------------------------------------------- 

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

-----Email da Assembleia Municipal do Cadaval, datado de dia 07/11/2011, com informação da 

data de realização das Assembleias Municipais do Cadaval para os anos de 2012 e 2013; ------------- 

-----Documento 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Fax do Senhor Secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte, com a data do presente dia, 

com a cópia do documento de renúncia ao mandato da Assembleia Intermunicipal, em virtude das 

actuais competências desempenhadas no XIX Governo Constitucional. ---------------------------------- 

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

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

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

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

-----Dois ofícios datados de 22/06/2011, dirigidos ao Conselho Executivo da Comunidade 

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

Intermunicipal de dia 20/06/2011, relativamente aos pontos discutidos; ----------------------------------

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

-----Três ofícios datados de 22/06/2011, dirigidos ao Ministro da Saúde, ao Director do UCSP D. 

Nuno do Centro de Saúde de Alcobaça e à Enfermeira D. Adelaide Maria Almeida Costa, para 
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envio da declaração do Deputado Intermunicipal, Raul Duarte; --------------------------------------------

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

-----Doze ofícios datados de 31/08/2011, dirigidos aos Presidentes das Assembleias Municipais das 

Câmaras Municipais da OesteCIM a informar o agendamento da reunião da Assembleia 

Intermunicipal para o mês de Novembro; ----------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de dia 29/09/2011, dirigido ao Deputado Jorge Manuel Santos Sobral, a informar 

que retoma as suas funções na Assembleia Intermunicipal do mês de Novembro, em virtude de ter 

terminado as suas funções no Governo Civil do Distrito de Leiria; ---------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 29/09/2011, dirigido ao Deputado Duarte Nuno Batista Ferreira, a 

informar que terminam as suas funções na Assembleia intermunicipal da OesteCIM, em virtude do 

regresso do Deputado Jorge Sobral; ---------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício circular datado de dia 02/11/2011, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal, 

a informar da redução remuneratória prevista no art. 19º da Lei nº 55-A/2010 de 31 de Dezembro, a 

efectuar sobre as senhas de presença; -------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Emails datados de dia 08/11/2011, dirigidos às doze Câmaras Municipais do Oeste a confirmar 

a data da reunião da Assembleia Intermunicipal; ------------------------------------------------------------- 

-----Documento 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ofício circular datado de dia 17/11/2011, dirigido aos Srs. Presidentes da OesteCIM e aos 

membros da Assembleia Intermunicipal com a convocatória para a presente reunião. ------------------ 

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

-----O Senhor Pedro Costa interveio para falar de três assuntos que considera relevantes, não só na 

qualidade de Membro da presente Assembleia, mas também como eleito local para uma Junta de 

Freguesia. Primeiro fez referência ao Documento Verde da Reforma Administrativa, reconhecendo 

que há alguma coisa a fazer em termos das zonas urbanas, mas na realidade rural não concorda com 

qualquer anexação. As Juntas de Freguesia são locais onde o poder local tem mais intervenção e 

presença e considera que deveriam ser preservadas. Na sua opinião, o documento não serve, é feito 

com base em pressupostos errados e considera que há muito a fazer mas que não se está a começar 

da melhor maneira. Em segundo lugar fez referência à Linha do Oeste e assumindo-se como 
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defensor particular da ferrovia, informou que no Plano Estratégico de Transportes, promovido pelo 

Ministério da Economia, fala-se no encerramento da Linha do Oeste. A linha do Oeste é centenária 

e foi alvo de um erro já com trinta anos: a CP terminou a linha na Figueira da Foz e não em 

Coimbra, o que a limitou desde início. Ainda em relação ao referido Plano Estratégico, dirigiu-se ao 

Conselho Executivo e disse ter lido também a parte aeroportuária, em que é citado o problema de 

uma base aérea militar e, unicamente ouviu falar numa base área do Montijo e de Sintra e 

perguntou pela base aérea da Ota. Referiu ser errado o Ministério da Economia andar a falar em 

bases aéreas e não contemplar a Ota e a comunicação social não mencionar os voos de low cost na 

Ota. Terminou por relatar uma visita feita ao Buda Park, no Bombarral, que apesar da falta de 

sinalização está sempre cheio de visitantes. O Oeste tem que fazer uma reflexão sobre o Buda Park. 

-----O Senhor Casimiro Ramos referiu ter entregue na Mesa uma proposta de recomendação ao 

Conselho Executivo, que é uma ideia para reflectirem e, depois de algum modo, levar a cabo. Leu a 

Proposta, que se transcreve: “Feira Intermunicipal do Oeste - Na sequência da entrada em vigor da 

Lei nº 45/2008, de 27 de Agosto, a Associação de Municípios do Oeste transformou-se em 

Comunidade Intermunicipal, e por via dessa consequente criação desta nova forma associativa dos 

municípios, foi constituída a Assembleia Intermunicipal do Oeste que reuniu pela primeira vez em 

9 de Janeiro de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Desde essa data, a Assembleia Intermunicipal tem reunido com a regularidade regulamentar, 

sendo tónica central da maioria das intervenções efectuadas pelos Deputados intermunicipais, a 

necessidade de através da Comunidade Intermunicipal conseguir uma maior afirmação da região 

Oeste, em particular da sua identidade e das suas potencialidades através da marca “oeste”. ------ 

-----Poderíamos recordar até algumas das intervenções mais inflamadas dos Deputados 

intermunicipais nas primeiras sessões da Assembleia Intermunicipal para testemunharmos a 

elevada expectativa que os eleitos neste órgão têm quanto ao contributo que todos podem dar para 

que a região que integra os municípios desta Comunidade Intermunicipal possa assumir-se com 

maior relevância no quadro Nacional. ------------------------------------------------------------------------- 

-----É certo que uma vez ou outra surgiu uma opinião, mais ou menos céptica quanto às virtudes e 

possibilidades reais da Assembleia Intermunicipal poder constituir-se como um órgão construtivo e 

agente indutor de dinamismo da nossa região. Apesar de se tratar de opiniões residuais, não são 

por isso menos respeitáveis e devem ser até encaradas como um estímulo a que os crentes nas 

potencialidades deste modelo promovam iniciativas que demovam os mais descrentes. ---------------

-----Independentemente do que está em causa quero desde já manifestar que qualquer forma 
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associativa é sempre uma oportunidade de construir algo em conjunto, a questão só está até onde 

se poderá ir, e isso só depende dos membros que compõem cada uma das associações e dos 

propósitos que realmente os motivam. -------------------------------------------------------------------------

-----Por isso, do meu ponto de vista a OesteCIM é uma real oportunidade dos municípios do Oeste 

fazerem coisas em comum que podem contribuir para a melhoria da situação económica e social 

das suas populações, mas também para a afirmação da região a nível nacional e até internacional 

enquanto unidade territorial homogénea nos diversos aspectos sociológicos e antropológicos. ----- 

-----Foi por crer nesta oportunidade que na sessão da Assembleia Intermunicipal de 12 de Abril de 

2010 apresentei a proposta do Grupo Parlamentar do PS de propor à Comissão Executiva a 

criação de um Fundo de Emergência Regional com vista a criar um recurso de apoio solidários 

aos carenciados ou sinistrados em situações extraordinárias da região. --------------------------------- 

-----É por continuar a crer que a Comunidade Intermunicipal é uma real oportunidade de fazermos 

coisas em conjunto que hoje apresento esta proposta de recomendação à Comissão Executiva, 

para que seja criada uma feira intermunicipal da região. -------------------------------------------------- 

-----Não sendo propósito desta proposta impor ou determinar qualquer modelo de organização da 

referida feira, passo a expor somente os princípios por que a mesma se deverá orientar de forma a 

alcançar os objectivos que se propõem: ----------------------------------------------------------------------- 

-----1. A feira seria anual; -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----2. A organização da feira ficaria a cargo de um dos municípios, escolhidos em consenso de 

entre os que apresentassem a respectiva candidatura de realização do evento; ------------------------- 

-----3. Só depois de todos os municípios terem realizado o evento é que poderá haver repetição do 

organizador; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----4. A data de realização seria determinada em consenso entre todos procurando evitar 

interferência em eventos de carácter municipal; ------------------------------------------------------------- 

-----5. Na feira, cada um dos municípios terá de estar presente com representações que mostrem a 

sua realidade económica, social e cultural, desportiva e recreativa. -------------------------------------- 

-----Para que possamos afirmar a nossa região e que quando dizemos a alguém que somos do 

Oeste esse interlocutor entenda do que estamos a falar, não basta fazermos um desenho num mapa, 

ou fazer reuniões de Presidentes de Câmara da região ou reuniões de membros das diversas 

Assembleias Municipais como é este o caso. ------------------------------------------------------------------

-----É nossa firme convicção que se queremos criar uma região com uma identidade bem própria 

tal não vai ser possível através de decreto. -------------------------------------------------------------------- 
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-----Não será pelo facto de um dia se criar uma região administrativa ou até se agora fosse criado 

um novo distrito que o Oeste se assumia a nível nacional como uma identidade sociológica como 

as restantes que já existem no País. ----------------------------------------------------------------------------

-----Quando alguém diz que é Algarvio ou Minhoto, todos temos uma ideia criada sobre quem são 

essas gentes, quais os seus hábitos qual a sua cultura. Saberá o Português de qualquer região do 

País ter o mesmo tipo de identificação quando alguém lhe diz que é Oestino? -------------------------- 

-----Quantos habitantes desta região se identificam perante terceiros como Oestinos? ---------------- 

-----Por muito que nos custe não está nos nossos hábitos dizê-lo e isso só acontece porque não está 

criada o principal de uma identidade regional: o elos sociais e culturais que liguem as pessoas. --- 

-----Enquanto a maioria das pessoas de Arruda não conhecerem o Cadaval e enquanto a maioria 

das pessoas do Cadaval não conhecerem Arruda, o mesmo poderíamos dizer quanto ao Bombarral, 

Alcobaça e até às Caldas da Rainha, mas também não só do cruzamento com Arruda, mas com 

Sobral de Monte Agraço ou até Alenquer, enquanto isso não acontecer, bem podemos dizer 

politicamente o que quisermos da existência de uma região, mas na realidade, socialmente, ela não 

existirá. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----E essa realidade social é essencial para tudo o que desejarmos para a região. Para o seu 

desenvolvimento económico e social pelo incremento de uma economia interna, mas também pela 

unidade e coesão social que permite que as pessoas se juntem e lutem por objectivos comuns, 

porque só isso dá condições para a instalação de qualquer delimitação administrativa futura. ------ 

-----É em momentos de crise que se devem fazer apostas e esta é uma aposta para lançar a marca 

Oeste de uma forma claramente assertiva. -------------------------------------------------------------------- 

-----Esta é mais uma proposta que vai nesse sentido. E mais que o apoio que pedimos a todos que a 

viabilizem, espero que também ela seja um incentivo para que surjam mais propostas neste mesmo 

sentido por como já disse só assim será possível demover os cépticos e mostrar aos nossos 

munícipes que através da Comunidade Intermunicipal fazemos coisas em comum em prol da 

região.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Duarte Ferreira interveio para falar do Documento Verde para a Reforma da 

Administração Local. O documento está em discussão, pelo que faz sentido discuti-lo na presente 

reunião, é uma proposta de discussão de uma reforma administrativa, muito importante. Em muitas 

freguesias da Região Oeste não se colocam problemas como na região Norte do país, em que 

existem concelhos com oitenta e tal freguesias e em que os membros eleitos da Assembleia 

Municipal têm que ser mais que a soma dos Presidentes de Junta; são órgãos em que a gestão se 
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torna muito difícil. O documento tem virtudes e defeitos e devem tentar perceber as virtudes, tais 

como a oportunidade de reforma que torne o mapa administrativo mais eficaz, o municipalismo 

mais eficaz. É uma reforma que quase a pretexto de haver um acordo com a Troika, porque na 

verdade feitas as contas vão poupar 0,01% ou 0,02%, vai poupar dinheiro. Pegando nas propostas 

do documento e aplicando-as ao Município das Caldas da Rainha, dá-se uma poupança de cerca de 

50 mil euros por ano. Mas a questão não é a poupança mas a oportunidade de tornarmos a realidade 

administrativa mais eficaz. Nas Caldas da Rainha, existem Juntas de Freguesia que estão fechadas, 

têm menos de mil eleitores, mil habitantes e não têm problemas de isolamento como noutros sítios. 

Estão fechadas porque não têm escala, nem sequer orçamento para contratar um funcionário. Assim 

sendo não fará sentido agregar e não extinguir freguesias para ganharem escala e poderem prestar 

um melhor serviço à população? Na sua opinião faz sentido. Depois vem a questão da massa crítica, 

quantas freguesias não conseguem apresentar mais que uma lista às eleições. A agregação de 

freguesias vai, também criar uma massa crítica muito maior, sendo melhor para a democracia. Para 

terminar, referiu que a proposta apresentada pelo Deputado Casimiro Ramos, lhe pareceu 

interessante, sendo mais uma coisa que se pode fazer pela Região, mas a realidade sociológica, a 

identidade, ela já existe, precisa é de ser ajudada, e deu alguns exemplos: Alcobaça é mais Cister, 

não é o melhor exemplo, mas desde as Caldas até á Malveira, que já não faz parte da presente 

Assembleia, já existem várias empresas a utilizar a palavra Oeste. Contudo considerou a proposta 

apresentada como sendo positiva para ajudar a fomentar a identidade da Região. ----------------------- 

-----O Senhor Luís Rodrigues interveio para expressar a sua opinião relativamente aos assuntos 

em debate. No que respeita à Reforma Administrativa, independentemente da sua posição, referiu 

que é um assunto que deve ser debatido de forma mais profunda e recomendou ao Conselho 

Executivo, que se convide um membro do Governo, que esteja disponível para vir discutir o 

assunto, de uma forma equilibrada e interessante para todos. Caso não aconteça, correr-se-á o risco 

de ter intervenções populistas e demagógicas. É fácil dizer bem e mal da Reforma, quando se 

adquire alguma coisa é sempre difícil perdê-la, quando se conquista alguma coisa é sempre bom ter 

essa conquista presente. Fez uma comparação com o que se passa na Europa e referiu que se 

estiverem sempre agarrados a certos preconceitos e não encararem a discussão de uma forma 

aberta, correm o risco de nunca analisarem nenhuma reforma porque esta, pela sua natureza, 

pressupõe mudanças. Recusa-se a dizer que a Reforma apresentada é boa ou má, deve ser debatida 

e todos, enquanto Deputados e com representação nas Assembleias Municipais, devem estar 

conscientes porque há particularidades nos concelhos e nas freguesias. A discussão deve ser feita de 
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uma forma aberta, sem preconceitos. Da análise que fez da Reforma, a identidade das freguesias 

mantém-se, não se perdem os nomes das Terras, nem a identidade da freguesia ou especificidades 

culturais. O que a Reforma trás de novo é uma nova configuração geográfica, por isso é que se 

agregam freguesias e, em vez de existirem dois Presidentes de Junta passam a ter um. Um 

Município que tem cinquenta mil habitantes não terá os mesmos problemas que um Município que 

tem cinco mil. Deixou o repto à Assembleia e ao Conselho Executivo, para que tragam pessoas não 

só do Governo, como pessoas entendidas que possam partilhar os conhecimentos que têm, para que 

todos possam ficar habilitados e, de uma forma mais transparente e sem complexos, possam tomar 

uma decisão. Na sua opinião, o problema não são as competências ou falta de dinheiro, o problema 

é como é que vai ser feita a organização. É evidente que se não houver dinheiro, nada conseguem 

fazer, mas não partilha da opinião de alguns, que só porque se estão a agregar freguesias é um 

problema para o Município. Os Municípios vão conseguir criar economias de escala. Existe uma 

Assembleia Intermunicipal em que os Municípios se juntam para concorrer a determinados 

projectos que, um só, per si não conseguiria; pode-se pensar numa forma parecida para adoptar nas 

freguesias. Será que por deixar de ser Presidente de Junta, mas se contribuir para estar agregado a 

uma outra Junta, vai contribuir mais ou menos para o sucesso do seu Município e da sua Freguesia? 

Deixou o assunto à consideração de todos, porque não existe uma posição definida. Tanto quanto se 

sabe o Governo também não tem nenhuma posição definida, dá critérios à discussão e permite que 

todos os analisem e as Assembleias Municipais terão um peso significativo na decisão do que 

querem para os seus Municípios, juntamente com os Presidente de Junta. Relativamente à 

recomendação apresentada pelo Deputado Casimiro Ramos, afirmou nada ter contra, mesmo não 

sabendo se é exequível ou não, não tem nada contra a possibilidade de se trazer algo que possa unir 

mais os concelhos e a intermunicipalidade. Relativamente à linha do Oeste, todos os Municípios 

deverão exigir que o Governo trate o assunto com a devida ponderação e que a Linha do Oeste, a 

ser encerrada, tenha que ter contrapartidas e alternativas de mobilidade que permitam que todos os 

oestinos não sejam prejudicados. A defesa da Linha do Oeste será sempre do interesse dos oestinos 

e passa pela manutenção da linha, com melhores condições, caso seja possível, pois “casa onde não 

há pão todos ralham, ninguém tem razão” e quando se exigem muitas coisas, podem não ter aquilo 

que permite executar. O Grupo do PSD tem coerência no que defende para o Oeste e, assim como 

exigiram com o Governo do Partido Socialista, que o Plano de Acção para o Oeste fosse executado, 

continuarão a exigir do Governo do PSD, tenha este ou não condições para o executar. Não se 

podem esquecer que há um Plano que foi aprovado e que esse Plano deve ser executado a bem dos 
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interesses da Região Oeste, porque o interesse da Região não se compadece com o facto de serem 

do PDS ou do PS. Têm que privilegiar os interesses do Oeste, independentemente de estar o 

Governo do PS ou PSD. Podem contar com o apoio intransigente do Grupo do PSD na luta pela 

concretização das contrapartidas do Plano de Acção que foi estabelecido. ------------------------------- 

-----O Senhor Jorge Sobral referiu que o Livro Verde merece uma discussão, muitas das 

Assembleias Municipais ainda nem sequer o discutiram e o que seria bom, é que todos, enquanto 

membros das Assembleias Municipais, as pressionassem para poderem discutir o assunto. Depois 

trariam à Assembleia Intermunicipal algo de mais palpável, algo que tenha mais a ver com aquilo 

que representam e não tanto a sua opinião pessoal. Relativamente à Linha do Oeste, informou que 

as posições do mesmo Partido podem ser diferentes. Os Deputados do Partido Social Democrata, 

nomeadamente, os que foram eleitos do Distrito de Leiria, reclamaram que o Governo recuasse na 

pretensão do encerramento da Linha e fizeram-no porque pareceria mal, depois de tudo o que 

fizeram na campanha eleitoral, mas o Deputado Luís Rodrigues já fala noutra linguagem, na 

contrapartida. A contrapartida quer dizer que já está a colocar a possibilidade que a Linha seja, de 

facto, encerrada. Na sua opinião, independentemente da última intervenção, em que se falou na 

procura de uma contrapartida, aceitando o encerramento, os oestinos não deverão ir nessa “cantiga” 

e deverão fazer, o que lhe pareceu bem feito, pelos Deputados, inclusive do PSD, que é reclamar 

que a Linha não seja encerrada. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Luís Rodrigues interveio para prestar um esclarecimento, referindo saber da 

existência de muitos malabarismos nas palavras e as contrapartidas são as que cada um quiser 

utilizar. Solicitou que não pusessem palavras na sua boca que não foram ditas pelo mesmo e voltou 

a salientar, que o que disse foi que estarão sempre na defesa da Linha do Oeste e só na 

impossibilidade de manter a Linha é que haverão contrapartidas. ----------------------------------------- 

-----O Senhor Tiago Gonçalves interveio para falar do Documento Verde e disse que na presente 

reunião o mais importante que os deve levar a debater o assunto é a transferência de competências. 

Se querem afirmar a Região e dar um peso diferente à OesteCIM, têm que apostar na transferência 

de competências através de uma descentralização efectiva e, nesse caso, o Documento Verde fala 

nessa matéria e têm que estar na linha da frente da defesa, de quais devem ser as competências que 

querem assumir. O Documento Verde também fala sobre a redefinição do mapa das CIM e esse 

assunto também os deve preocupar, têm que saber se o mapa actual é para manter ou se é para 

alterar e se é para alterar, em que aspectos? Se é para colocar outros concelhos com os quais não 
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têm identificação, ou se não? A questão a debater é essa e, nesse âmbito devem, numa próxima 

Assembleia, falar em pormenor sobre esses assuntos. ------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo interveio para partilhar algumas ideias 

sobre os assuntos em discussão. Registou com agrado a referência ao Buda Park, afirmando ser 

positivo que hajam cada vez mais projectos com essa dimensão, com a captação de turismo. Devem 

ter orgulho no Oeste, porque tem potencial de captação de turismo, em várias áreas, com 

importância nacional e internacional. Referiu depois, quando foi referenciado que Alcobaça era de 

Cister, que há várias maneiras de identificar o Oeste e, não é certamente, pelo que as empresas 

colocam na sua designação. Dois grandes motes de identificação que aprendeu há muito tempo e 

verificou que se confirmam na natureza e na acção do homem é que, na natureza, o Oeste, 

essencialmente, é onde existe pêra rocha e em Alcobaça há muita pêra rocha; e da acção do homem, 

sempre viu onde começavam os moinhos e acabavam e, efectivamente, dentro da área do Oeste, 

acabam em Alcobaça. No que concerne à questão do Livro Verde, expressou a sua impressão 

pessoal dizendo que estão a perverter as coisas quando analisam o Livro apenas na questão da 

reforma administrativa, na extinção, fusão e agregação das freguesias. Se estiverem a falar na 

questão das atribuições e competências, estão, obviamente, a falar no contexto municipal e 

intermunicipal; se falam da reforma administrativa das freguesias, estão a falar daquilo que não têm 

competência. A matéria das freguesias diz respeito às próprias freguesias e ao Governo, podem 

discuti-lo enquanto Deputados Municipais e Intermunicipais, mas não há nenhuma função 

hierárquica entre os órgãos, as Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia. Ninguém tem uma 

superioridade, para dizer o que quer que seja, a uma freguesia. A freguesia é uma autoridade 

administrativa que tem as suas atribuições e competências próprias, não sendo nenhuma entidade 

menor, relativamente a um Município. Podem discuti-lo, enquanto membros de uma Comunidade 

com responsabilidades políticas no Município ou no intermunicipalismo, mas é um aspecto em que 

os interlocutores, os destinatários, são as freguesias e essas é que têm o papel, do princípio até ao 

fim. Todos têm problemas e Alcobaça tem muitos, em termos da Reforma Administrativa. 

Mostrou-se preocupado, enquanto freguês do concelho de Alcobaça, relativamente à matéria, 

também como Presidente de Câmara, mas sempre reconhecendo e respeitando as freguesias. Tendo 

essa preocupação enquanto homem racional, pensa que a Reforma Administrativa vai entroncar 

numa questão que foi efectuada nas Ordenações Afonsinas, por volta do ano de 1860. Há cerca de 

duzentos anos atrás, uns senhores decidiram dividir o país nesses termos, ao fim de duzentos anos 

parece-lhe legítimo falar e reflectir a cerca do assunto. Não se pode ter uma visão ultraconservadora 
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que na nossa terra está tudo bem e nos outros tudo mal e sem fazer apelos, reptos ou provocações 

partidárias. Determinada faixa ou sector partidário, seja em Portugal ou na Europa, não pode 

assumir o hiper conservadorismo que determina que se continue por mais duzentos anos, sem 

sequer questionar ou conversar acerca da matéria. Em determinados contextos a política está tão 

pervertida que lhe parece que os conservadores estão a ser um pouco reformistas/revolucionários e 

os revolucionários estão a ser um pouco, hiper conservadores. Contudo, voltou a salientar a sua 

preocupação e a considerar inaceitável a catástrofe que é anunciada para o seu concelho em termos 

de representação das freguesias. Em relação à Linha do Oeste, informou que têm tido reuniões com 

a Tutela, o próprio Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, assumiu o ónus em 

termos de um estudo para reflectir todas as temáticas e, todos conseguiram, de alguma forma, 

sensibilizar o Governo. Pensa que com as conversações com a CP e a REFER, quando se fala no 

encerramento de uma linha, no contexto da mobilidade têm que ser apresentadas sempre 

alternativas, não serão compensações, mas alternativas. Na sua opinião a alternativa deve ser a 

Linha manter-se e, não quer dizer a quem se deve o problema, mas certamente, todos sabem que o 

problema foi o estado onde chegaram e a própria Troika, que fez as exigências e que já está há 

bastantes meses no País. Isso não deve, contudo, impedi-los de serem reivindicativos e de 

afirmarem que vale a pena continuar a acreditar no Oeste e a manter a Linha do Oeste. Referiu que 

se deve fazer mais uma reflexão, para além de continuarem a lutar pela Linha, devem ajudar a 

encontrar soluções que permitam a sua viabilidade económica, pois todos sabem que a maneira 

como ela se encontra a torna inviável e, por isso, as contas não casam com a realidade. A realidade 

é tão negra que faz com que as contas fiquem péssimas, o que se pode traduzir num desafio para 

lutarem pela Linha do Oeste, pela sua manutenção e pela inteligência de todos de a tornarem mais 

viável. Mais provincianos do que têm sido, não é possível, só olham para a Linha do Oeste como se 

o mais importante fosse chegar a Lisboa e de Lisboa ao Oeste. Também se deve tentar criar uma 

oportunidade, uma racionalidade de olharem para a Região e a Linha do Oeste ser um bom 

potencial de ligação intermunicipal, inter-urbana, que vá por exemplo, até Leiria, Figueira da Foz. 

Temos cidades muito importantes que merecem um maior contacto de mobilidade, de uma forma 

menos onerosa e ajustada às realidades de todos. Devem olhar para a Região, no contacto inter-

urbano, sem olvidar a grande importância que é estarmos ligados a grandes centros urbanos como é 

Lisboa e Coimbra. Salientou estar preocupado, porque a Linha do Oeste deve ser mantida, mas está 

expectante e optimista, que poderá surgir dentro do actual cenário, uma outra visão, complementar, 
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suplementar à principal preocupação de todos, que é as cidades interagirem umas com as outras, 

porque de Coimbra a Torres Vedras não existe muito menos população, do que existe em Lisboa. -- 

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo fez uma referência sumária à informação 

recente recebida pela OesteCIM, por parte do Senhor Ministro Adjunto dos Assuntos 

Parlamentares, em relação à preocupação do Governo em suscitar junto das Comunidades 

Intermunicipais, bem como dos Municípios, que fosse feito um relatório com as questões de 

captação de investimento, de criação de emprego, que poderão estar paradas dentro de organismos 

da Administração Central. Pretendem ter um relatório com questões que vão desbloquear 

investimento por parte do QREN e outras questões para além das do erário público. Só uma questão 

de concertação da acção política pode desbloquear certas acções, algumas previstas no Plano de 

Acção do Oeste, em que basta uma verdadeira articulação dentro da Administração Central para 

serem resolvidas inúmeras situações dos Municípios, que vão para além do reforço financeiro. ------ 

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

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que no âmbito do projecto do Plano 

de Acção dos Municípios do Oeste e dos quatro Municípios da Lezíria do Tejo, a OesteCIM 

solicitou a indicação do interlocutor do novo Governo para o projecto, tendo sido informada que 

será o Secretário de Estado das Obras Publicas. Informou também que a OesteCIM voltou a tentar 

melhorar as condições de trabalho na presente sala, para o que solicitaram o empréstimo de estrados 

ao Município de Caldas da Rainha para elevar a Mesa da Assembleia e dos Srs. Presidentes. -------- 

-----PONTO 2 – INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2011 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

OESTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente de Conselho Executivo informou que o ponto aborda a 

informação semestral da Comunidade Intermunicipal e mostrou-se receptivo para responder a 

qualquer esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----O Senhor Tiago Gonçalves interveio para informar que os pontos dois e três revelam algumas 

questões sobre as diminuições das receitas correntes e aumentos de encargos com pessoal, havendo 

também um baixo grau de execução do PPI. Os pontos três e quatro, são os que lhe suscitam mais 

dúvidas e questionou, qual o motivo pela qual a Pisoeste não fez a disponibilização das 

demonstrações financeiras? E qual o motivo para não ter sido realizada a transferência do montante 

relativo à provisão para a cobertura de prejuízos de 2010 da Pisoeste? Questionou a Comunidade 

Intermunicipal quanto à existência de justificações para as referidas referências registadas pelo 

ROC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice-Presidente de Conselho Executivo informou que a questão da Pisoeste tem a 

ver com as dificuldades de tesouraria, situação que também está plasmada no orçamento de 2012 e 

passou a palavra ao Senhor Secretário Executivo para maiores esclarecimentos. ------------------------ 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM esclareceu as dúvidas suscitadas na 

Informação do ROC. A baixa execução da OesteCIM deve-se, à reduzida cobrança de receita, ou 

seja, às quotas em dívida dos Municípios. Os Municípios não pagam as quotas, não têm as quotas 

em dia e sem receita, não pode a OesteCIM executar e fazer despesa. Relativamente ao ponto dois e 

aos encargos com pessoal, informou que o Secretário Executivo tomou posse em Abril de 2010 e se 

compararem entre 2010 e 2011, o que está em causa é o seu vencimento e o de uma assistente 

técnica e uma assistente operacional, que estavam na OesteCIM, através de um Programa do IEFP e 

em 2011 foram contratadas. Em relação à questão colocada sobre a Pisoeste, esclareceu que esta só 

disponibilizou as demonstrações financeiras, em Julho e Agosto, posteriormente à estadia dos 

ROC’s na Comunidade. Em relação ao ponto quatro, sobre os prejuízos de 2010, a OesteCIM ainda 

não cobriu os prejuízos porque ainda não obteve receitas por parte dos Municípios para fazer face à 

obrigação em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Jorge Sobral interveio para manifestar a sua preocupação relativamente à situação 

difícil da Comunidade, tendo em conta que os Municípios estão com dificuldades em fazer as suas 

contribuições. Tendo em conta o funcionamento da Comunidade, os encargos que tem, aquilo que 

representa para o Oeste, questionou, se a dificuldade que os Municípios demonstram, pode ou 

poderá, vir a por em causa o funcionamento da OesteCIM, na sua plenitude, ou seja no que desejam 

que ela seja e que cumpra. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Duarte Ferreira referiu que a questão colocada pelo anterior Deputado foi 

pertinente. Referiu ser do interesse de todos conhecerem bem as contas da OesteCIM. Se calhar, em 

alguns aspectos, mais importante que a questão orçamental ou das Grandes Opções do Plano, é a 
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taxa de execução. E, dando continuidade à intervenção anterior, questionou, qual o peso das quotas 

no orçamento. Fez uma analogia com a União Europeia, dos mais ricos contribuírem; em jeito de 

graça, disse que há quem dê a entender que está rico e que pode baixar impostos, mas afinal tem 

dívidas. Justificou-se com o Senhor Presidente de Alcobaça, afirmando não ter sido provocação 

quando falou em Cister e no exemplo de Alcobaça e disse ter registado os bons exemplos que 

foram apresentados para identificar a Região Oeste. --------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para manifestar também a preocupação e curiosidade do 

Grupo da CDU em saber o que é que tem sido feito pelo Conselho Executivo para limitar, de 

alguma maneira, os Municípios que estão em atraso no pagamento das quotas e questionou se 

estariam todos em falta. A situação apresentada pelo Senhor Secretário causa preocupação, por 

pensarem que pode, de alguma forma, dificultar o trabalho na OesteCIM e, assim sendo, o que 

estarão ali a fazer, se tal acontecer? ----------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo informou que a taxa de execução da 

OesteCIM também tem a ver com a calendarização dos investimentos e candidaturas, que têm o seu 

timming próprio e depois são consubstanciados em termos de contas, quando se confirma 

efectivamente, o investimento. No que concerne ao funcionamento da instituição explicou que 

todos têm dificuldades e dívidas, mas fazem o possível. Tem todo o respeito pela OesteCIM, como 

tem por todo o fornecedor que precisa que o seu Município lhe pague, sob pena de colocar em 

causa a sua empresa. Todos fazem face às dificuldades que têm e sempre que possível os 

Municípios esforçam-se para actualizar as suas contas. No que diz respeito a quotas dos mais ricos 

ou pobres, sabe que elas têm em conta a dimensão de cada concelho. São diferentes a pagar mas são 

todos iguais. Relativamente à Pisoeste, têm uma conta para pagar já com dois anos, sabe que na 

última reunião da Assembleia Intermunicipal, a questão foi discutida no contexto de cedência do 

direito de superfície e informou que têm uma Comissão Técnica para averiguar, com rigor, os 

contornos jurídicos que façam o enquadramento que se pretende para a solução da empresa. Estão 

todos de acordo, que em cada dia que passa a solução que tinham, como certa, dado a mudança 

superveniente da realidade, tem que ser reajustada e estão a estudar todos os possíveis cenários para 

perceberem qual a melhor solução. Explicou que, mesmo eventuais parceiros que poderiam estar 

interessados na situação, tendo em conta o contexto económico que estão a viver, aparecem com 

reticências e retrocessos. Por fim, voltou a referir que pensava que todos os presentes tinham 

consciência que os Municípios têm dívidas. -------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que a OesteCIM e os seus 
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trabalhadores têm feito todo o trabalho possível em conjunto com os Senhores Presidentes e, no 

momento difícil que estão a passar, é salutar que todos os Municípios têm feito um grande esforço. 

Ainda em relação às contas, informou que a gestão dos fundos comunitários e do QREN ajudam a 

equilibrar os custos com a imputação de despesas a projectos, só que o Mais Centro e o IFDR, 

levam muito tempo a pagar as despesas. Têm cerca de 150 mil euros para receber da assistência 

técnica, de despesas que têm e que imputam aos projectos. Em relação às quotas, estão a fazer 

planos de pagamentos com alguns Municípios e mesmo os que têm mais dificuldades têm feito um 

esforço e, aproveitou para informar que as quotas são fefizadas. Além das quotas, existem projectos 

em que os Municípios têm que pagar, daí que façam a contabilidade por custos, em que tudo é 

diferenciado e calculado com rigor. Ainda em relação aos projectos, informou que em Maio ou 

Junho o projecto SAMA foi aprovado, daí já aparecer referenciado no orçamento para 2012 e 

provocar o seu aumento em cerca de 3 milhões de euros, que serão financiados pelo QREN. --------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues referiu saber de todas as dificuldades que as autarquias atravessam 

e informou que as dúvidas de todos, dizem respeito ao ponto três e ao ponto quatro do Relatório. 

Existe, como dizem no Oeste “uma pescadinha de rabo na boca” e o Senhor Secretário da 

Comunidade Intermunicipal referiu que a Intermunicipal não recebeu dos Municípios, por isso, não 

pôde fazer a sua comparticipação, para fazer face aos prejuízos apresentados pela Pisoeste. 

Logicamente, os Municípios têm dificuldades, não pagam as suas quotas à Intermunicipal e esta 

não pode fazer a transferência para a Pisoeste. Questionou-se porque é que a Pisoeste tem prejuízo, 

o que o levou a observar o Relatório de Actividades, onde aparece um quadro da evolução dos 

valores devidos à Pisoeste. O quadro suscitou-lhe grande preocupação, quando viu que só três ou 

quatro autarquias tinham dívidas inferiores a 25 mil euros. Referiu que se todas as autarquias 

pagassem o que devem à Pisoeste, porque se foram buscar os produtos têm o dever de os pagar, a 

empresa não teria os prejuízos apresentados e não haveria necessidade da OesteCIM ter que fazer 

as transferências. Salientou saber das dificuldades dos Municípios mas todos têm que fazer esforços 

e pensa que alguns estão a fazer mais esforço que outros. --------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo compreendeu as palavras aduzidas 

relativamente à questão da Pisoeste e concordou com a expressão “uma pescadinha com rabo na 

boca”. Eventualmente, quem mais deve é quem mais consome e pode dizer que quem menos 

consome, não está a viabilizar a própria empresa. Um dos problemas estruturais é que nem todos os 

Municípios estão a consumir da Pisoeste, porque ela também não consegue ter preços 

concorrenciais relativamente a grandes distâncias dos Municípios e para ela ter viabilidade era 



FL. 2 3 6  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 9/ 2011 Reunião de 25.11.11 

 

necessário que quase todo o Oeste, lá consumisse de forma preferencial. Quem o faz com maior 

acutilância e com maiores valores fica devedor, mas ao mesmo tempo está a auxiliar, porque quanto 

mais plafond ela fornecer aos Municípios do Oeste mais viabilidade tem. ------------------------------- 

-----PONTO 3 – APROVAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DE 

ORÇAMENTO PARA 2012 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ------------ 

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo referiu que iria apresentar algumas ideias 

transversais ao Plano e que depois passaria a palavra ao Secretário Executivo, para explicação dos 

pormenores mais técnicos. Informou que o documento tem um enquadramento realista, sabem bem 

a situação económica que estão a viver. As opções a nível orçamental são a conclusão dos projectos 

que estão em curso. Não apresentam grandes planeamentos fora da estratégia já definida, mas 

sabem que existem projectos de grande dimensão que ainda não estão plasmados no contexto 

orçamental, porque ainda não têm a afirmação categórica e inequívoca por parte da CCDR do 

Centro, nomeadamente, no contexto da Iluminação Pública. Seria interessante ouvirem o Senhor 

Presidente de Câmara de Óbidos, que tem mais informações sobre o projecto, que abrange uma 

grande escala, a nível de toda a Região e pensa não haver paralelo na Europa. Propõem-se substituir 

quase cerca de 50% das iluminárias de iluminação pública de todo o Oeste por LED’s. Correndo 

bem a candidatura e o protocolo que fizeram com a EDP, a sua execução arrancará em 2012. É uma 

questão importante das Grandes Opções do Plano que não está consubstanciada em termos de 

orçamento. Outra visão que está para além do que foi efectuado no Relatório, foi resultado de uma 

discussão recente em Alcobaça, consiste em fazerem uma comissão de trabalho para reflectirem, no 

contexto regional e atacarem algumas questões de reabilitação dos centros históricos. Poderá passar 

por uma SRU, ou não, vão analisar e querem reflectir, em conjunto à escala intermunicipal para 

terem uma acção integrada e por essa via poderem chegar a fundos que estão disponibilizados 

através do “Programa Jessica” ou outros, que pensam só ser exequível no contexto do 

intermunicipalismo. São duas ideias que vão começar a desenvolver no próximo ano. No que 

concerne ao que está no Documento trata-se de confirmarem projectos existentes, de grande 

importância, como é o caso do SAMA e terem algum realismo para não planearem algo que não 

seja exequível para a Comunidade e para a Região. Por fim, solicitou ao presidente da Mesa da 

Assembleia Intermunicipal que ouvissem o Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, 

relativamente à candidatura da Iluminação Pública. ---------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Óbidos informou que a OesteCIM está em 

fase de apreciação de uma candidatura ao QREN, de um projecto que se enquadra, 

fundamentalmente, numa área das políticas públicas a que ninguém tem ligado, o campo da 

eficiência energética. O Governo anterior criou uma bandeira muito forte à volta da questão das 

renováveis, mas as renováveis também têm um lado, que hoje, pesa na tarifa da electricidade e têm 

sido descuradas outras áreas, nomeadamente, a área da iluminação pública, com um peso de cerca 

de 30%, do que se pode fazer em matéria de racionalização energética no País. Atacando só o 

sector da iluminação pública, onde existem cerca de 4 milhões de iluminarias no País, conseguiriam 

atingir um objectivo brutal e espera que o novo responsável pela área da energia perceba e possa 

desencadear um programa nesse sentido. Enquanto o Governo não tem essa liderança, a Região 

Oeste preparou-se e criou um projecto inovador e pioneiro, ninguém o está a fazer em Portugal ou 

no resto do mundo. Não existem projectos desta natureza e dimensão que consigam criar o nível de 

eficiência energética como o que irão criar na Região Oeste. A Comunidade criou uma empresa a 

OesteSustentável, que é um veículo que funciona com um funcionário e, fundamentalmente, a sua 

direcção tem concentrado grande parte da sua acção na montagem do projecto, pela sua importância 

e complexidade. O valor da despesa em iluminação pública da totalidade dos Municípios é superior 

a 7 milhões de euros por ano e pretendem alcançar uma poupança que se situa, em cerca de 50% de 

poupança, isto é fazer com que o conjunto dos Municípios que integram a OesteCIM passe a gastar 

não 7 milhões, mas algum número entre os 3 e os 4 milhões de euros por ano. Conseguirão uma 

poupança assinalável. Mas para fazer a poupança é preciso fazer investimento tecnológico e querem 

apostar na tecnologia LED, que permite a poupança e a redução apresentada. Ao nível de 

investimento, o projecto tem uma originalidade, tendo referido ser muito difícil voltar a montar 

projectos com a EDP, noutras regiões, com as características que conseguiram. A singularidade do 

projecto assenta no facto dos Municípios não terem que dividir os seus ganhos com o investidor. 

Concordaram em afectar algum dinheiro que tinham no QREN, que poderia estar dividido por 

várias despesas na área da sustentabilidade ambiental e concentraram a visão no projecto. 

Negociaram com a CCDR, chegando à duplicação dos valores que inicialmente estavam previstos. 

Apenas está acordado verbalmente, sendo na apreciação final da candidatura que os números serão 

conhecidos. Da parte da Comissão Directiva do Mais Centro têm razões para acreditar que não 

haverá nenhum recuo no que foi prometido. O facto de alocarem QREN evitará que os Municípios 

tenham que fazer investimento. É um projecto de grande dimensão, de grande inovação, que não 

trará custos para os Municípios, proporcionando-lhes no final do investimento, o início para a 
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poupança da década seguinte, será uma poupança muito assinalável, que pode chegar à volta dos 

50% ou até superior. Nos estudos iniciais, fizeram consultas ao mercado através de uma consultora 

que contrataram para o efeito e chegaram a encontrar no mercado quem lhes “desse” cerca de 70% 

de poupança. Na realidade apresentam um número mais defensivo constituindo já uma situação 

bastante positiva. A arquitectura financeira criada, permite que toda a poupança possa ficar do lado 

dos Municípios e não tenha que se pagar uma percentagem. Informou os presentes que, 

recentemente, o Governo criou um Diploma que permite que se constituam empresas, chamadas de 

Empresas de Serviço Energético, e permite que uma autarquia, uma região, possa contratar, por 

ajuste directo, uma dessas empresas, autorizando legalmente que essa empresa seja remunerada 

através da poupança que cria com o investimento, ou seja, a empresa investe e uma parte dos 

ganhos que o beneficiário tem, é para pagar, durante um período, esse investimento. Na presente 

candidatura, a situação descrita não se verifica, não vão repartir os ganhos da poupança, pelo que 

será muito difícil repetir as condições alcançadas. Contabilizaram mais de setenta reuniões para 

montar o projecto, a maioria com a EDP. Durante muito tempo o que procuraram foi que o número 

de substituição de iluminarias, nos primeiros anos, fosse à volta de 115 mil, ou seja, todas as 

lâmpadas da Região Oeste. Depois aceitaram, para poderem chegar a um acordo com a EDP, 

havendo um acordo subscrito pela Administração da EDP Distribuição, substituir as lâmpadas dos 

maiores aglomerados urbanos. Tudo está identificado num mapa, concelho a concelho, onde cada 

Câmara Municipal ajustará internamente quais as iluminárias e quais os aglomerados, dentro de um 

rácio calculado no mapa para toda a Região. Esperam que o projecto seja aprovado no final do ano. 

Terminou fazendo referência a que muito se fala em identidade e actos simbólicos sobre a Região 

Oeste e, na sua opinião a Região Oeste é construírem projectos uns com os outros. O projecto é um 

bom exemplo de como todos os Municípios se uniram, todos subscreveram a candidatura, ela é 

feita do ponto de vista prático, pela OesteCIM, e montada pela OesteSustentável, no terreno, foi 

formalmente apresentada pela OesteCIM, mas subscrita por todas as Câmaras Municipais. É um 

excelente exemplo da unidade do Oeste. ----------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo referiu que a apresentação da candidatura 

da Iluminação Pública foi importante, porque os membros da Assembleia ainda não tinham a 

percepção da dimensão do projecto. Em termos de calendarização, quando for aprovada vão 

começar a substituição da iluminação pública por LED’s, nos Municípios de maior ruralidade e, em 

2013, chegarão aos Municípios com maiores realidades urbanas. ------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM referiu que o Documento das Grandes Opções 
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do Plano e Orçamento tinha uma apresentação idêntica ao de 2011. Foi elaborado com dez grandes 

pontos: a introdução; a estratégia 2012; os documentos previsionais para 2012; os pontos três a 

nove, ligados à questão orçamental e financeira e, por fim a conclusão, com o mapa de pessoal para 

2012. Na nota introdutória são abordadas as leis, o funcionamento e estrutura orgânica da 

OesteCIM. Depois é feita uma apresentação da Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde é 

explicada a extinção da Associação de Municípios do Oeste, criada em 1987 e passagem para a 

actual OesteCIM, referindo também que o Associativismo Intermunicipal faz 25 anos. Ainda na 

introdução, é feita uma abordagem à conjuntura interna e externa da OesteCIM, onde foram 

salientados os factos críticos que condicionam a estratégia de acção da OesteCIM para 2012. É 

mencionado o Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste; o Plano de Acção do Oeste; um 

ponto de situação do QREN e a contratualização que existe entre o Programa Operacional do Mais 

Centro e a OesteCIM; o Programa de Acção para os Municípios do Oeste e da Lezíria do Tejo; a 

constituição da AMO Mais e a Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste. É também 

referido todo o trabalho desenvolvido numa área essencial que é o trabalho em equipa, em rede, 

como é caso do trabalho desenvolvido sobre a Marca Oeste. É a altura ideal para desenvolver a 

marca Oeste, tendo em conta inclusive a comemoração dos 25 anos da OesteCIM e a realização do 

Congresso do Oeste. Mostrou-se satisfeito por os Deputados se preocuparem com a estratégia da 

Região Oeste ao apresentarem a ideia de uma Feira Intermunicipal do Oeste. O próprio Congresso 

do Oeste vai ter uma mostra de produtos regionais. Há que criar uma estratégia entre os doze 

Municípios e a OesteCIM, para saber o que a Região tem de qualidade. No momento, já estão a 

trabalhar com o Turismo do Oeste, na organização da BTL, onde vão fazer um stand dinâmico, em 

conjunto. Retomando a análise ao Documento, salienta os projectos em curso, nomeadamente o 

SIG; o projecto Oeste Digital; a Rede Intermunicipal de Formação do Oeste, onde informou que 

candidataram ao POPH uma candidatura intermunicipal no valor de quase 500 mil euros; o projecto 

Oeste + Igualdade, que tem a ver com a igualdade de género nos Municípios; o projecto Modelo de 

Gestão virado para o Munícipe; a Central de Compras do Oeste, que está numa fase final do estudo 

das áreas em que vão avançar, como é o caso dos combustíveis, comunicações, elevadores; o 

Projecto ROE – Rede Oeste Empreendedor e o Projecto Oeste LED IP, já apresentado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Por fim, é ainda abordado o Plano Estratégico 

Nacional do Turismo, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo e o 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Segundo orientações do Conselho 

Executivo, explicou que o ano de 2010 foi de arranque, o ano de 2011, foi um ano de consolidação 
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e o ano de 2012 será um ano de estabilização. No âmbito da sua missão pretendem contribuir para a 

promoção do desenvolvimento sustentável e a melhoria de qualidade de vida dos seus concelhos, 

manter o equilíbrio Orçamental da OesteCIM nos próximos dois anos e ser uma Comunidade 

Intermunicipal de referência Nacional de excelência na gestão pública orientada para a qualidade, 

inovação, eficiência e eficácia. Ao nível financeiro explicou que, em termos de execução, do 

funcionamento, das despesas de funcionamento e da organização em termos gerais do orçamento, 

houve um decréscimo de cerca de 30% em relação a 2011 e que o acréscimo de 92% existente no 

valor total orçado, diz respeito à inclusão do projecto SAMA e ao prejuízo da Pisoeste. --------------- 

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo prestou uma última informação que 

também está consubstanciada nos documentos, e que tem a ver com o orçamento apontar para 

verbas de 6 milhões de euros. Explicou que tem a ver com o valor do pagamento transacionado da 

Pisoeste e com o projecto SAMA, que representa em termos orçamentais uma percentagem 

importante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para esclarecer algumas dúvidas e solicitou que fosse 

projectada a página das conclusões, onde passou a ler no primeiro parágrafo: “Comparativamente 

ao ano de 2011 o Orçamento para 2012 verifica um acréscimo de cerca de 92%”; no terceiro 

parágrafo: “Comparativamente ao ano de 2011, em que houve um decréscimo de 11%” e colocou a 

sua dúvida, no primeiro parágrafo diz acréscimo e no terceiro, decréscimo. Os 92% estão 

comparados com um valor que está na página trinta e quatro, em que o orçamento para 2012 é de 

6,8 milhões e o que tem, em 2011 é 3,5 milhões, mas o documento do ROC diz que o orçamento de 

2011, foi de 7,6 milhões. Assim sendo, 7,6 milhões para 6,8 milhões em 2012 o decréscimo é de 

11% e não os 30%, que são falados no segundo parágrafo das conclusões. A determinada altura é 

dito que o ano de 2012, vem na sequência do que vinha de 2010, mas o orçamento de 2010 era de 4 

milhões, e no último parágrafo é dito que: “…o ano de 2012 será um ano de concretização dos 

objectivos estratégicos estabelecidos em 2010 e sustentados em 2011”, dava a ideia que em 2010 o 

orçamento ainda era mais elevado, sendo reduzido para 2011 e depois para 2012, mas, na realidade, 

o de 2011 é o dobro do de 2010, só em 2012 é que decresce 11%. Nem é 30% a decrescer, nem 

92% a acrescer. Por último, referiu ter dificuldade em compreender o valor global do orçamento 

para 2012 e disse que o Senhor Vice-Presidente do Conselho já havia dado uma pequena nota, que 

em parte poderia responder à sua dúvida. Se em 2010 e 2011 as taxas de execução foram tão baixas, 

nomeadamente, 4% em 2010 no plano plurianual de investimento e a Junho de 2011, 0,29%, como 

é que em 2012 vão concretizar todos os projectos, que não conseguiram em 2010 e 2011, ou seja, 



FL. 2 4 1  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 9/ 2011 Reunião de 25.11.11 

 

que garantias é que têm que os fundos comunitários necessários para fazer o investimento, vão ser 

disponibilizados em 2012? Mostrou-se preocupado, porque no país inteiro os orçamentos são feitos 

com o dobro das verbas de receitas praticamente garantidas. São feitas contas com projectos e 

candidaturas que poderão não ser aprovados e como depois têm que ter execução, que, na realidade, 

não têm, não têm transferência da verba, mas entretanto, começaram a fazer as obras. Assim, aquilo 

que têm como receita não é suficiente para pagar todo o compromisso assumido, razão pela qual 

muitos Municípios estão endividados. Em relação ao Plano de Actividades da OesteCIM referiu 

que, ou assumem com realismo que os meios disponíveis tem um valor concreto e comprometem-se 

com essa realidade ou acabam por falar num plano de intenções e não de um orçamento ou plano de 

actividades. Referiu ainda que não se apercebeu da dimensão financeira do projecto apresentado 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Óbidos no orçamento, ou seja, nos 6,8 milhões 

está ou não contemplado o projecto? Seria importante haver uma discriminação do valor dos 

projectos que concorrem para os 6,8 milhões, não se percebe a capacidade de execução dos 

mesmos, porque não se sabe por quanto estão valorizados. Gostava de ouvir do Conselho 

Executivo, quais as garantias que podem dar, para saber se, efectivamente, os 6,8 milhões, 

apresentado, são realistas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo informou que quando falam em 

orçamento, falam num contexto previsional, referem-se a uma previsão. No contexto dos 3 milhões 

do projecto SAMA, a candidatura está aprovada e, previsionalmente tem que ser consubstanciada 

em termos orçamentais, sob pena de darem um sinal inequívoco, nomeadamente para quem 

aprovou a candidatura e sob pena de não estarem em condições orçamentais de executar a verba 

quando necessário. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A Senhora Helena Santos informou que relativamente à comparação que foi feita e em relação 

aos valores que constavam da análise apresentada pelos Revisores, à data de trinta de Junho de 

2010, já não era o valor do orçamento inicial que foi aprovado. Explicou que em Março e, 

atendendo à aprovação da candidatura SAMA, houve uma revisão aprovada e foi registado o 

montante, que supostamente faria parte do encargo de 2011. A análise a trinta de Julho apresentada 

pelo SAMA já tinha um orçamento de cerca de 7 milhões e até à data, a execução é limitada porque 

em termos de execução, o que conta é o valor da receita cobrada e da despesa paga e o SAMA só 

foi inscrito a partir do mês de Abril. Os valores comparados são feitos tendo em conta os 

orçamentos iniciais e o decréscimo que houve entre o ano de 2010 e 2011 é de 11%. Em relação ao 

aumento dos 92% foi pela totalidade do orçamento comparativamente ao orçamento inicial de 
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2011. Para compararem os mesmos termos, retiraram da parte do orçamento os valores referentes 

ao SAMA, à volta dos 3 milhões e os valores referentes aos prejuízos da Pisoeste, onde consta o 

valor de 2010 que já deveria ter sido concretizado e um orçamento com um prejuízo previsível que 

irá acontecer a trinta de Dezembro de 2011. Uma vez que se prevê que essas transferências só 

sejam feitas em 2012, fizeram uma comparação entre o orçamento real de 2011 e o orçamento de 

2012, daí o decréscimo dos 30%. Supostamente ao comparem o orçamento de 2011 com o de 2012 

importava justificar o porquê do aumento. São duas realidades que trazem um grande impacto. Em 

relação aos custos de funcionamento e de encargos obrigatórios houve indicações superiores para 

reduzir cerca de 30%. - 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que o objectivo da OesteCIM foi dar 

a conhecer o peso do projecto SAMA no orçamento. Explicou que o projecto estava contemplado 

no programa do Mais Centro e que actualmente, por estratégia dos programas comunitários, passou 

para o Programa Nacional COMPETE. Estão a tentar reestruturar o projecto numa lógica mais 

realista. Em relação ao projecto da Iluminação LED, informou que o mesmo não está referenciado 

no orçamento porque ainda não foi aprovado.-----------------------------------------------------------------

-----A Senhora Helena Santos explicou que o projecto da Iluminação LED vai funcionar para a 

contabilidade da OesteCIM, como operações de tesouraria, uma vez que não serão os “donos da 

obra”. Apresentam a candidatura, mas a parte dos encargos e das obras a desenvolver, será feita 

através da EDP, pelo que não se justifica a inclusão desses valores no orçamento da OesteCIM. A 

OesteCIM apenas fará a transferência dos montantes das comparticipações FEDER e dos 

Municípios. Para a eventualidade de haver alguma despesa que efectivamente tenha que ser feita 

pela OesteCIM, tentaram contemplar todas as rúbricas com valor residual. ------------------------------

-----O Senhor Jorge Sobral agradeceu as explicações prestadas sobre os objectivos e princípios da 

Comunidade mas deixou um alerta. Os projectos para serem viabilizados, aqueles que deles se 

beneficiam, têm que ter a sua comparticipação e quando vêem o caso da Pisoeste, que é uma 

empresa dos Municípios e está com tremendas dificuldades, para o seu quotidiano e futuro, surgem-

lhe algumas dúvidas. Existem concelhos que devem, não sabe se os que devem menos se deve ao 

facto de não comprarem. Se não compram criou-se uma estrutura que acaba por não servir o efeito 

para que foi criada, ou seja, servir as autarquias. Podem não ter uma dívida à Pisoeste mas terem 

dívidas às empresas onde vão buscar a massa asfáltica. O documento contempla a elaboração de 

uma Central de Compras, mas se depois os Municípios que precisam da Central para comprarem 

em melhores condições, não se acautelam que há necessidade de fazer os pagamentos à própria 
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Central, qualquer dia têm a Central de Compras com outra situação grave como a Pisoeste. Têm 

que perceber, que se a Comunidade está a sentir algumas dificuldades é porque está a prestar um 

serviço para o qual, aqueles que o recebem não estão a ter condições ou colocam à frente das suas 

preocupações, outras situações que não a Comunidade. Por fim, voltou a referir que foram 

importantes os esclarecimentos e espera que os projectos se desenvolvam, mas o comportamento 

dos Municípios é que vai definir o êxito dos mesmos. Deu o exemplo da sua Câmara, de Caldas da 

Rainha, que anuncia que tem uma boa vida financeira, é das que deve menos de massas asfálticas, 

mas não percebe se a Câmara está assim tão bem, porque é que deve, possivelmente as quotas e 

parte das massas asfálticas. A sua preocupação é se a Comunidade tem ou não condições para 

garantir que os projectos são exequíveis, se quem se serve deles vai ter condições para os pagar. ---- 

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo explicou que a questão é muito simples, 

têm que perceber que há dificuldades de tesouraria e, em relação à Pisoeste, o seu problema pode 

ser estrutural. Ela pode ter tido um bom objectivo, fornecer massas asfálticas em condições 

concorrenciais a todos os Municípios, mas dada a sua localização, a prática demonstrou que para 

determinados concelhos, mais longínquos, ela não tinha esse valor concorrencial relativamente ao 

mercado. Mas a Pisoeste também teve outra função, que não é consignada em nenhuma conta e em 

nenhum relatório, que foi ser reguladora do próprio mercado na sua área. A existência da Pisoeste, 

em determinado tempo, foi uma presença importante em termos de regulação do sector, colocando 

o mercado concorrente com a própria Pisoeste e houve ganhos monetários substanciais para os 

Municípios desde o surgimento da Pisoeste. Pensar que as dificuldades relativamente a alguns 

projectos podem por em causa outros projectos apresentados em termos das Grandes Opções não é 

o mais correcto. Um dos projectos apresentados, nomeadamente, o da iluminação pública, nem 

sequer importa custos financeiros para os Municípios, dada a existência de um parceiro 

institucional, como é o caso da EDP e por terem utilizado a concessão que os Municípios têm com 

a EDP para capitalizarem massa critica de todos e apresentarem uma candidatura de muitos milhões 

de euros, sem implicações directas para os Municípios, mas sim ganhos quantitativos em termos de 

pagamento da iluminação pública. Contudo vão analisar a dimensão de outros projectos, como é o 

caso do SAMA que vai ser alvo de um reajustamento. Em relação a projectos como a Pisoeste, o 

que têm que ter sempre em atenção no futuro é saber se estão a criar uma empresa intermunicipal 

para um universo parcial da OesteCIM ou se estão a criar um projecto que seja transversal para toda 

a Região. Em termos concretos, verificaram que, em termos de mercado a Pisoeste estava mais 

vocacionada para uma parte do Oeste mas, por outro lado, ditou para toda a Região ganhos 
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importantes em termos de regulação do mercado. ------------------------------------------------------------

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

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

-----O Ponto 3 – Aprovação das Grandes Opções do Plano e proposta de orçamento para 2012 da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que de acordo com o 

Regimento os trabalhos acabam à meia-noite, podendo ser prolongados até mais uma hora se o 

plenário o autorizar, pelo que questionou se alguém se opunha a que prolongassem os trabalhos até 

mais uma hora e não havendo manifestações, passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos.   

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

DA OESTECIM E DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVAMENTE AO 3º 

TRIMESTRE DE 2011 (DE 01 JUNHO A 31 DE OUTUBRO DE 2011) ----------------------------

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo informou que o documento é o 

cumprimento de uma legalidade, é a apresentação da actividade da OesteCIM e da sua situação 

financeira e passou a palavra ao Dr. André Macedo. -------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM referiu que o documento diz respeito ao 

terceiro trimestre, que vai de um de Junho a trinta e um de Outubro e serve para dar conta do ponto 

de situação dos projectos de 2011. Informou que foi detectado um erro quando o documento já 

havia sido impresso e assinado pelos Senhores Presidentes do Conselho Executivo, que diz respeito 

à questão do acompanhamento do Programa de Acção do Oeste mais os quatro Municípios da 

Lezíria do Tejo e não do Oeste, como está escrito. Mostrou-se disponível para prestar todos os 

esclarecimentos necessários. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor José Luís Oliveira interveio para pedir esclarecimentos em relação a algumas 

questões da Pisoeste. A Pisoeste tem prejuízos porque existem dívidas dos Municípios, o que não é 

real porque, ou a Pisoeste não factura e, se não o faz, há qualquer coisa que está mal e se o factura, 

não é a razão que está na origem dos prejuízos da Pisoeste. Mostrou-se perplexo, e referiu que, 

existirem prejuízos por falta de pagamento, indica que não havia dívidas, porque não existiam 

facturas. Da análise que fez, da apresentação da actividade contabilística da Pisoeste, disse que as 

diferenças entre os custos e os proveitos são trezentos e poucos mil euros, maiores nos custos e 

ainda faltam nos custos as depreciações; e as dividas dos Municípios são de dois milhões e cento e 
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tal mil euros, o que não entende. Gostaria de saber como são contabilizados os débitos da Pisoeste 

aos Municípios. Em relação aos caminhos que possam dar à Pisoeste é certo que há Municípios que 

compram mais que outros e se a estrutura da Pisoeste foi criada para determinado movimento, que 

não se adequa à realidade, porque é que não reestruturam a Pisoeste? Porque não colocar a Pisoeste 

no sítio onde deve estar? É uma estrutura que deve fazer falta aos Municípios senão, não a teriam 

criado, mas deveriam reestruturá-la. ---------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para pedir esclarecimentos de carácter técnico. Teve 

dificuldade em perceber a execução orçamental porque no quadro da execução orçamental tem a 

receita cobrada no período de um de Janeiro a trinta e um de Maio, devendo ser a trinta e um de 

Outubro. Na página seguinte onde tem informação sobre a gestão financeira, parece-lhe que a 

pretensão seria apresentar um balanço, se é o balanço a trinta e um de Outubro, faltaria a parte do 

capital próprio. Aquilo que são dívidas a receber, de 3 milhões, dívidas de terceiros, apesar de 

estarem a curto prazo, gostaria de saber qual a capacidade de a curto prazo, recuperarem o 

montante, porque se o prazo é de seis meses ou um ano, o que fica disponível são os 253 mil euros, 

metade do que é necessário para pagar a fornecedores da conta corrente. Ou seja, se no presente 

momento, a Comunidade Intermunicipal tivesse que liquidar os seus compromissos, a curto prazo, 

não tinha disponibilidades suficientes. Deve ser feita uma reflexão sobre como concretizar receita, a 

não ser que, os 3 milhões sejam de facto recuperáveis a curto prazo. Em relação à Pisoeste, disse 

ser diferente, cada um dos Municípios ter uma dívida se essa dívida é rolante, isto é, se aquilo que 

têm em dívida em Abril ou Maio é referente a compras de Março ou Fevereiro ou se a dívida a 

Outubro é a mesma que existia a Janeiro ou Fevereiro. Se foram existindo facturações que foram 

sendo pagas no prazo e, como tal há uma dívida rolante; ou se é uma dívida que teve durante um 

ano, pequenas oscilações, mas com um conjunto de facturação que já vinha em dívida de anos 

anteriores e que se manteve. Gostaria de ter explicações face ao exposto porque é uma situação 

completamente diferente. Dirigiu-se ao Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo e referiu 

concordar e aceitar que existem dificuldades, mas não pode concordar e aceitar, que se tome como 

natural que as dívidas vencidas e os compromissos assumidos não sejam liquidados na data. Os 

bancos emprestam dinheiro a um prazo, os clientes do banco não pagam no prazo porque dizem, 

que os clientes deles não lhes pagaram e, assim sucessivamente, o país ao longo de anos criou uma 

cultura que ninguém paga a ninguém porque ninguém lhes paga a eles, o que não pode aceitar como 

natural. O município ou uma empresa se assume o compromisso de pagar a trinta dias tem que o 

fazer, se fica em dívida terá que pagar custas por isso. ------------------------------------------------------
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-----O Senhor Júlio Rodrigues referiu ter ouvido as intervenções, sobretudo do Deputado José 

Luís Oliveira, que disse que os lucros e os prejuízos não têm nada a ver com os pagamentos, ou 

não, das autarquias. Afirmou discordar com essa posição. Todos sabem que a Pisoeste, numa 

primeira fase, tem que adquirir matérias-primas, que transforma e que depois coloca nos 

Municípios. Não recebendo dos Municípios, não podem pagar a fornecedores. Assim, ou os 

fornecedores continuam a fornecer com preços superiores, o que afecta os resultados líquidos da 

Pisoeste ou os fornecedores não continuam a fornecer e a Pisoeste tem que recorrer a 

financiamentos bancários para pagar aos fornecedores e poder adquirir mais matéria-prima. Tanto 

numa como noutra situação, o não pagamento das autarquias faz com que os resultados líquidos da 

Pisoeste sejam influenciados. ------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Luís Oliveira interveio para responder ao Deputado Júlio Rodrigues. Os custos 

das mercadorias, só são custos depois de vendidos e aplicados. As compras e as dívidas não são 

custos. Quando compra e não paga, inflaciona depois a compra seguinte, porque os fornecedores 

não vão fornecer ao mesmo preço, vão debitar juros. Os juros debitados até Outubro de 2011 foram 

145 mil euros e o valor está nos prejuízos. Não contabilizem dívidas para dizerem que são 

prejuízos, não tem nada a ver, uma coisa são contas de terceiras em dívida e outra coisa são as 

contas de custos e proveitos e as depreciações, que não estão expressas e inflacionariam, ainda mais 

os prejuízos da Pisoeste. Voltou a referir que as compras não são custos, pode comprar 10 milhões 

de euros, se não os vendeu não tem qualquer custo e não tem prejuízo por causa dessa compra. Só é 

prejuízo ou custo, no dia em que vender, porque passa da 3.1 para a 6.1 na contabilidade. As 

compras não são custos, se comprar 10 milhões e se os tiver guardados para depois facturar, só 

quando os facturar é que eles são considerados custos, porque senão, são património da própria 

empresa e até lá não têm efeito de custo. ---------------------------------------------------------------------- 

----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo referiu, em resposta às intervenções dadas, 

que não encara com naturalidade atrasos superiores a noventa dias, mas explicou que, 

efectivamente, não estão em tempos normais, também não compreende quando o Estado fez 

empréstimos a dez anos e chegou ao décimo ano e teve que pedir à Troika para resolver o 

problema, porque não tinha como pagar a quem lhe emprestou, no contexto internacional. De 

noventa dias ou dez anos, todos têm que fazer força e serem rigorosos para tentarem cumprir os 

prazos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que o mapa de gestão financeira é 

mais um fluxo de caixa em termos de activo e passivo. Pretendem demonstrar os valores que têm a 
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receber e os valores que têm a pagar. Em relação à Pisoeste explicou que os mapas apresentados, 

são da responsabilidade da Pisoeste. A dívida que está reflectida em termos da transferência, que a 

OesteCIM tem obrigação por lei, de realizar, é pelo prejuízo da Pisoeste. Tendo a Pisoeste 

apresentado prejuízos em 2010, a OesteCIM, na qualidade de acionista tem que transferir o valor. A 

razão de dar prejuízo diz respeito a duas questões, os Municípios que não compram e aqueles que 

compram e não pagam. As dívidas remontam a 2008. No momento e quase a fechar o ano ainda 

continuam com prejuízo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Senhora Helena Santos explicou, relativamente ao mapa de demonstração financeira, que 

os cerca de 3 milhões de euros contemplam cerca de 690 mil euros de candidaturas aprovadas e 

contemplam, à data de trinta e um de Outubro, 1 milhão e 900 mil euros da dívida que os 

Municípios têm perante a OesteCIM. Em relação às quotas da OesteCIM e à Pisoeste há 

Municípios que vão pagando. -----------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Ana Rodrigues Lé interveio para reiterar um pedido feito na primeira Assembleia 

do ano, relativamente à Pisoeste. O problema da Pisoeste já tem alguns anos, foi dito que há dívidas 

desde 2008 e é urgente resolver um “cancro” que existe e que está a crescer em proporções 

descontroladas. Está sediado no concelho do Cadaval, tem dez funcionários, que não são 

funcionários públicos, que no dia em que a casa fechar, vão para o desemprego. Têm todos os 

meses o “coração nas mãos” porque não sabem se há dinheiro para pagar os ordenados. Já foi 

assumido nas reuniões do presente órgão que iriam ser tomadas medidas, sabem que os Municípios 

têm dificuldades em fazer os pagamentos, a crise é grande, mas não de hoje, é uma bola de neve 

que vai crescendo e se vai tornando insustentável. A OesteCIM terá que transferir 284 mil euros, ou 

seja, há um prejuízo da Pisoeste que é suportado pela OesteCIM. Esse valor seria fundamental para 

a OesteCIM canalizar para outros projectos com viabilidade. A Pisoeste não é viável, é preciso 

repensar a sua existência e qual o seu futuro e tomar essas decisões o mais rapidamente possível. --- 

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo subscreveu as palavras da Deputada, 

referindo que tem que haver uma decisão quanto à viabilidade da Pisoeste. Já foi determinado a 

constituição de uma Comissão que está a analisar toda a problemática, a viabilidade da Pisoeste, 

quem está verdadeiramente interessado em continuar ou não na empresa. Todas as hipóteses estão a 

ser estudadas e todos têm a consciência que a decisão tem que ser célere. A Comissão ficou 

encarregue de entregar ao Conselho Executivo uma abordagem de todo o problema e propostas de 

solução. Assim que tiverem o relatório vão tomar uma decisão. E, voltou a referir que estão 

plenamente conscientes que é urgente tomar uma decisão. -------------------------------------------------
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-----PONTO 5 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL ------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal relembrou que existe uma 

proposta na Mesa para ser votada, apresentada pelo Grupo da Bancada Socialista, que é uma 

Recomendação ao Conselho Executivo sobre a Feira Intermunicipal do Oeste. ------------------------- 

-----O Senhor Raul Duarte referiu ter passado uma noite divertida, fizeram-no recordar uma 

célebre frase de um poeta, Afonso Lopes Vieira “Pobres de pobres, são pobrezinhos”. O país, tinha 

há dois anos atrás 103% de dívida externa, no ano passado, 118%, e este ano 134% de dívida 

externa e não estamos preocupados com os portugueses que vão ser despedidos, ou com a dívida 

externa ou a conflitualidade que vai acontecer. Estamos é preocupados em fazer política e utilizar 

um argumento para debater as coisas às vezes sem consequência. Ouviu falar na presente reunião, 

em Lei da rolha e perguntou se se lembravam de que partido era Salgado Zenha, quando concorreu 

à Presidência da República, aí ele acusou publicamente que no Largo do Rato havia a lei da Rolha. 

Achou graça ao facto de terem na Mesa da Assembleia uma proposta de recomendação sobre uma 

Feira da Intermunicipal e perguntou se no Oeste não se passa nada, se andam distraídos, se o Oeste 

está mal promovido? Deu o exemplo da Câmara Municipal de Óbidos e da promoção que esta faz 

com os eventos de chocolate, entre outros; da Câmara Municipal de Alcobaça, com os doces e 

licores conventuais, entre outros; da Câmara Municipal da Nazaré, de Torres Vedras. Perguntou se 

o país está em condições de fazer mais um certame. O Oeste tem uma marca a vender “Oeste 

Portugal”. Portugal tem que entrar no mercado exterior e ter futuro, porque no momento só tem 

uma projecção do passado. Esse Portugal tem os dias contados e é bom que se discutam as coisas e 

que se dê valor às coisas e que se diga a verdade das coisas. Por fim, desejou a todos um bom natal 

e um bom ano, se for possível. ----------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino referiu que o anterior colega, de vez em quando gosta de pintar o 

céu com nuvens carregadíssimas de escuro e trovejantes. Informou ter acabado de fazer setenta e 

um anos e nunca ter gostado de ver o céu sempre carregado de nuvens escuras, porque senão até 

anda de óculos escuros e com os olhos vendados, nos dias lindos. Foi citado um escritor, que todos 

gostaram, numa certa época, e citou outro, Manuel da Fonseca, que no livro “O Suão” dizia “…ó 

companheiros, homem só nada vale” e disse que um Município só nada vale, se porventura, em 

conjunto valer mais. A propósito da proposta referiu que se pretende que haja engenho e arte para 

se fazer uma coisa grande. Têm que ter matéria substantiva para oferecer e deixarem-se das teorias 

do “Oeste tem futuro”, “Oeste é que é bom”, “Venham para o Oeste”. O Oeste já está um pouco 

consolidado em termos geográficos e também, têm vertical ou transversalmente, muitos aspectos 



FL. 2 4 9  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 9/ 2011 Reunião de 25.11.11 

 

comuns de riqueza incalculável. Têm as feiras municipais, as festas dos Municípios, mas a proposta 

não rouba nada, as freguesias que também têm as festas dedicadas aos seus Santos, não deixam de 

participar nas feiras e tasquinhas ou noutros eventos concelhios. O que se pretende, e usurpando as 

palavras do autor da proposta é, apenas, uma recomendação para ver se o Executivo desta 

“circunscrição territorial” acha que é de agarrar ou não. Quanto ao valor, disse que quase todos os 

Municípios têm um espaço das suas feiras e se calhar não será assim tão caro. Se calhar menos 

automóveis, menos carrinhos e carroceis e muito mais daquilo que de facto têm no Oeste. Seria 

mau que no Congresso do Oeste, fizessem um pequeno ensaio, uma “capelinha” de cada um dos 

Municípios, apenas com uma mera representação? Poderia ser um banco de ensaio para projectarem 

o Oeste num todo e colocarem no produto “Oeste tem Futuro”. Tudo a princípio é difícil “comboio 

na linha, um monstro pesadíssimo, umas ombradas boas, qualquer rapazote consegue continuar a 

mexe-lo” é dentro desse espirito, sem usurpar minimamente o autor do conteúdo da proposta e 

sendo uma recomendação, que lhe presta todo o seu apoio. ------------------------------------------------- 

-----O Senhor Tiago Gonçalves referiu que nem sempre a idade é sinónimo de razão e não é pela 

força da voz alta que se faz vencer os argumentos; a chicana política foi inaugurada no início do 

ponto com a intervenção do Deputado Raul Duarte, porque, até então, estiveram todos muito 

preocupados com as questões que lhes diziam directamente respeito. Desde a Pisoeste à Linha do 

Oeste, não se falou tanto da Lagoa de Óbidos, da importância dos desportos de pesca de Peniche, da 

Nazaré, infraestruturas rodoviárias e outras que existem, nas contrapartidas do Plano de Acção, do 

próprio funcionamento da OesteCIM. Pensa que essas questões que lhes diziam directamente 

respeito, foram tratadas com elevação e não encontra em alusões à dívida externa ou a Leis da 

Rolha, nada que diga respeito ou interesse à Comunidade. ------------------------------------------------- 

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para referir dois aspectos importantes a terem lugar no 

final do debate, o primeiro foi já esclarecido pelo Deputado Alberto Avelino e o segundo aspecto 

relevante é em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desejar a todos os presentes e às 

respectivas famílias um Feliz Natal. ---------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para falar do Plano de contrapartidas pela deslocalização 

do aeroporto do Ota, referindo que já deveriam ter sido informados das acções que ficaram 

planeadas na reunião do Órgão, realizada no mês de Junho de 2011, em Alenquer. Gostava de 

saber, do Conselho Executivo, o que é que, efectivamente, já fez ou não. Perguntou como é que se 

pode falar em mais contrapartidas, quando ainda não têm resolvidas as contrapartidas anteriores. Se 

não têm nos seus Municípios as coisas que foram prometidas fazer através das contrapartidas, 
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porque é que já estão a falar em mais contrapartidas, só porque o Governo mudou. Em nome do 

Grupo que representa, a CDU, desejou a todos os Deputados e suas famílias, assim como aos 

restantes membros, um óptimo Natal e um melhor Ano Novo. --------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo desejou a todos um Santo Natal e 

respondeu em concreto à última questão colocada. Começou por referir, que no início da sessão já 

havia feito um reporte, tendo referido que já sabiam quem era o interlocutor por parte do Governo e 

que receberam, por parte do Senhor Ministro Miguel Relvas, um pedido de sinalização de todas as 

questões pendentes, para serem resolvidas rapidamente, no contexto da Administração Central. 

Afirmou que nenhum Presidente esquece o Plano de Acção do Oeste que, na sua opinião, faz mais 

sentido que as medidas compensatórias pela deslocalização do aeroporto da Ota. No que concerne à 

Recomendação que a Assembleia vai deliberar, informou que, aprovada ou não, pretendem fazê-la 

chegar ao Turismo do Oeste. ------------------------------------------------------------------------------------

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

votação, a proposta de recomendação ao Conselho Executivo, sobre a Feira Intermunicipal do 

Oeste, que foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche interveio para abordar a questão do 

Congresso do Oeste. Referiu que o espírito da proposta recém aprovada, tem uma versão zero, com 

o Congresso do Oeste. O Congresso será realizado a dezanove e vinte de Abril, em Alenquer, com 

o slogan “Tradição, Modernidade e Futuro”. O Congresso terá duas partes: uma parte, que começa 

logo na quinta-feira, com uma Mostra Regional, cuja organização é da responsabilidade da Leader 

Oeste, e terá o envolvimento de um conjunto de entidades e, uma segunda parte, dedicada ao 

conjunto de temas que estão inventariados e irão ser trabalhados. Quanto aos temas, os painéis 

plenários vão ser dedicados a “Oeste - Tradição e Modernidade”, “O Oeste e os Fundos 

Estruturais”, “O Oeste e o Futuro - Próximo Quadro de Programação Financeira” e o “Plano de 

Acção do Oeste”. Irão, ainda,  decorrer em três salas, painéis em simultâneo, dedicados aos temas: 

“Turismo e Património Cultural”, “Modernização Administrativa”, “Empreendedorismo”, 

“Assuntos do Mar”, “Ordenamento do Território e Mobilidade”, “Qualificação dos Recursos 

Humanos”, “Agricultura e Desenvolvimento Rural”, “Sustentabilidade Financeira no Âmbito da 

Administração Local” e “Ambiente e Sustentabilidade”. A proposta apresentada vem ao encontro 

da afirmação do Oeste, pela positiva, na mostra daquilo que são as capacidades do Oeste. Para que 

tudo seja bem sucedido, para além do envolvimento da Comissão Organizadora, que inclui a 

OesteCIM, a OesteSustentável, o Turismo do Oeste, a Leader Oeste e a Agência de 
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Desenvolvimento da Região Oeste, deverão contar, também, com o envolvimento de todos os 

Municípios e de todos aqueles que compõem o território, empresários, autarcas. Assim, farão do 

Congresso uma afirmação do Oeste, num contexto que todos sabem ser difícil. ------------------------ 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM agradeceu a todos a participação e confiança e 

agradeceu aos trabalhadores e Presidentes da OesteCIM o trabalho realizado. Desejou a todos um 

Feliz Natal. Referiu ser importante, darem valor à Assembleia Intermunicipal do Oeste e inserido 

no contexto da comunicação, disse faltar algo na entrada do edifício que a identifique. Assim,  

apresentou um logotipo desenvolvido para identificar a Assembleia Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste. O objectivo é colocar o logotipo na entrada da OesteCIM, como forma de 

identificar e dar valor à Assembleia Intermunicipal e mostrar que é o local onde também se discute 

o futuro da Região Oeste. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu não haver objecção a 

que se utilize o logotipo para identificar a Assembleia Intermunicipal. ----------------------------------- 

-----O Senhor Duarte Nuno interveio referindo saber que se trata de um esboço, primeiro porque 

não é habitual um órgão deliberativo ter um logotipo, mas não se choca com o facto de quererem 

identificar a Assembleia na fachada do edifício, mas por outro lado, tem que haver coerência nos 

logotipos que a OesteCIM usa. Esteve bem ao escolher o mesmo tipo de letra, mas a parte do Oeste 

não inspira confiança, não é institucional, parece um lettring de cartoon, que não se coaduna com a 

imagem do órgão. Informou que não gostava mas que não era o próprio que decidia. ------------------ 

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

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que o Deputado Luís 

Rodrigues havia solicitado que desse, em nome da Bancada do Partido Social Democrata, os votos 

de Boas Festas a todos. E, em nome da Mesa da Assembleia, apresentou, também a todos votos de 

um Feliz Natal e que o ano de 2012 seja o melhor possível. ------------------------------------------------

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

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

pelas vinte e quatro horas e cinquenta e cinco minutos do dia vinte e seis de Novembro, de que, 

para constar se lavrou a presente Acta. ------------------------------------------------------------------------- 
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