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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA TRINTA DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZ  

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

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

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

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

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

-----Ponto 2 – Informação do ROC sobre a Situação Económica e Financeira a 30 de Junho de 2010 

da OesteCIM; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto 3 – Aprovação das Grandes Opções do Plano e proposta de Orçamento para 2011 da 

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

-----Ponto 4 – Aprovação do Regulamento Orgânico e respectivo Organigrama da OesteCIM; ------ 

-----Ponto 5 – Aprovação do Projecto de Regulamento de Duração do Horário de Trabalho da 

OesteCIM; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 6 – Aprovação do Código de Ética e Conduta Profissional da OesteCIM; ------------------ 

-----Ponto 7 – Proposta de Adesão da Comunidade Intermunicipal do Oeste ao CREIAS – Oeste 

(Centro Regional de Educação e Investigação Associada à Sustentabilidade do Oeste); --------------- 

-----Ponto 8 – 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. João José Dias Ferreira (na substituição do lugar de 

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal) e o Sr. Júlio Manuel Lourenço Rodrigues 

(Secretário da Mesa da Assembleia Intermunicipal) --------------------------------------------------------- 

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

Mateus Guerra, Liliana Batista de Sousa, César José Lourenço Santos, João Paulo Madeira 

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

Vladimiro Castilho de Matos, Maria de Lourdes Lopes de Matos Ferreira Calçada, Luís Filipe Faria 

de Brito Barros Mendes, Luís Manuel Gonçalves Rodrigues, Vítor Manuel Prazeres Fonseca dos 

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

Fernando Lopes, Luís Francisco Campos Silva, Carlos Manuel Maximiano Baptista, em 

substituição de Anabela Martins Sá, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Carlos Manuel Teixeira 

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



FL. 1 1 8  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 6/ 2010 Reunião de 30.11.10 

 

Feliciano Pintéus, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Daniel Miguel Rebelo, Duarte Nuno 

Batista Ferreira, Mário António Duarte Pacheco, António Alberto Carvalho Santos, Teresa Maria 

Farto Faria de Sousa, Hernâni Luís Henriques Santos, Fernando Rui Pereira de Oliveira, em 

substituição de Artur Mário Ribeiro do Rosário e Silva, Joaquim Ascenção Pequicho, Maria de 

Fátima Soares Lourenço Duarte, Nuno Alexandre da Silva Salvador, Américo João Prazeres Vigia 

Matias, António Manuel Caria dos Santos, Feliciano José Barreiras Duarte, José Carlos Ribeiro 

Capinha, José Luís Rocha de Oliveira, Sílvia Sara Sousa Saramago, Anabela Blanc Capinha 

Corado, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, José António 

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

Machado Carvalho, Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, José Augusto Clemente de Carvalho, 

Susana Maria Ribeiro Neves, Marco Henriques Claudino e Rita João de Maya Gomes Sammmer.---  

-----Tiveram falta justificada os membros: Casimiro Francisco Ramos, Anabela Martins Sá, Elsa 

Maria Vaz Valente Pires, Artur Mário Ribeiro do Rosário e Silva, Carla Maria Pereira Custódio 

(membro substituto), Rogério Manuel Dias Cação, Alberto Manuel Avelino, António Carlos Nunes 

Carneiro e Ana Elisa Pedreira Martins (membro substituto). ----------------------------------------------- 

-----Tiveram falta injustificada os membros: João Pedro Marquis Garcia Rodrigues. ------------------- 

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Jorge 

Marques Inácio, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, José Manuel Dias Custódio, o 

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

Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, José Manuel Vieira, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal do Cadaval, Aristides Lourenço Sécio, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Caldas 

da Rainha, Hugo Oliveira, em substituição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caldas da 

Rainha, 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. ------------------------------------- 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Acta n.º 5 da 

última reunião, realizada dia 23 de Junho, em Alenquer, se encontrava na Mesa para discussão. Não 

se registando intervenções a acta foi posta à votação. --------------------------------------------------------

-----Posta à votação, a acta foi aprovada, por maioria, com seis abstenções-------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que morreu um 

membro da Assembleia Intermunicipal, o Sr. José Joaquim Ferreira Frade, de Arruda dos Vinhos, 

que faleceu depois da última reunião, realizada em Alenquer, por motivo de doença. Informou que 

foram enviados os sentimentos à família e propôs que a Assembleia fizesse um minuto de silêncio, 

em sua homenagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

haviam recebido na entrada um envelope fechado, que contém um login e uma password, para de 

futuro terem acesso à documentação de apoio das reuniões, numa zona de acesso reservado, no site 

da OesteCIM. As indicações vêm na carta que foi entregue a todos. A password é igual para os 

membros da mesma força política. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

membro da Assembleia Intermunicipal que não havia estado presente nas reuniões anteriores, a Sra. 

Deputada Susana Maria Ribeiro Neves, de Torres Vedras e o Sr. Deputado João Pedro Marquis 

Garcia Rodrigues, de Arruda dos Vinhos, que é o substituto do Sr. José Ferreira Frade (que não 

tomou posse por não se encontrar presente). ------------------------------------------------------------------ 

-----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 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, datado de dia 23 de Setembro, com 

apresentação das várias perguntas dirigidas aos Ministérios que assumem relevância no Programa 

de Acção para os Municípios do Oeste e Lezíria do Tejo, no sentido de obterem um ponto de 

situação da execução e desenvolvimento dos projectos; -----------------------------------------------------

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

-----Email do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, datado de dia 26 de Setembro, a dar 

conhecimento da resposta do Ministério da Saúde, face às questões colocadas sobre o ponto de 

situação do Programa de Acção para os Municípios do Oeste e da Lezíria do Tejo; --------------------

-----Documento 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----Convite da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, dirigido ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Intermunicipal, a convidar para a Inauguração da Exposição de Artes Plásticas “Sobral 

nas Linhas de Torres: Olhares e Perspectivas”, a realizar no dia 2 de Outubro, na Galeria Municipal 

de Sobral de Monte Agraço; ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Email da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de 6 de Outubro a informar da Moção 

relacionada com as obras no novo Centro de Saúde da Nazaré, intitulada: “Exigimos o Início 

Urgente das Obras do Novo Centro de Saúde da Nazaré”; -------------------------------------------------- 

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, datado de 8 de Outubro, a informar da 

substituição do Sr. José Joaquim Ferreira Frade, falecido no passado dia 28 de Junho, pelo Sr. João 

Pedro Marquis Garcia Rodrigues; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Email do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, datado de dia 21 de Outubro, a dar 

conhecimento da resposta do Ministério da Cultura, face às questões colocadas sobre o ponto de 

situação do Programa de Acção para os Municípios do Oeste e da Lezíria do Tejo; -------------------- 

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

-----Email do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, datado de dia 23 de Outubro, a dar 

conhecimento da resposta do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, face às 

questões colocadas sobre o ponto de situação do Programa de Acção para os Municípios do Oeste e 

da Lezíria do Tejo; ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email do Grupo Parlamentar Os Verdes, datado de dia 28 de Outubro, a dar conhecimento de 

uma proposta de Emenda ao Orçamento de Estado de 2010, para as obras de modernização da 

Linha do Oeste, proposta que foi rejeitada; -------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício do Grupo Parlamentar Os Verdes, datado de 12 de Novembro, a dar conhecimento da 

pergunta dirigida ao Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, no âmbito do 

Programa de Acção dos Municípios do Oeste e da Lezíria do Tejo. --------------------------------------- 

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

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

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

-----Fax datado de dia 28 de Junho, dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos 

Vinhos com o objectivo de apresentar as condolências à família, pelo falecimento do membro da 

Assembleia, o Sr. José Joaquim Ferreira Frade; --------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de dia 5 de Julho, dirigido ao Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal 

do Oeste com o objectivo de informar qual a deliberação tomada na Assembleia Intermunicipal de 

dia 23 de Junho, relativamente ao ponto discutido; ---------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 5 de Julho, dirigido a Pilar del Rio – Fundação José Saramago, para envio 

da Moção de Pesar, aprovada na Assembleia Intermunicipal de dia 23 de Junho, relativamente ao 

falecimento de José de Sousa Saramago; ---------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofícios, datados de dia 1 de Setembro, enviados aos Grupos Parlamentares do PS, do PSD, do 

CDS-PP, do PCP, do BE e dos Verdes, para pedir uma audiência, relativamente às medidas 

compensatórias pela deslocalização do Aeroporto da Ota; -------------------------------------------------- 

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

-----Email datado de dia 17 de Setembro, enviado aos membros da Comissão de sensibilização dos 

Grupos Parlamentares com a convocatória para a reunião preparatória, a realizar no dia 21 de 

Setembro na OesteCIM; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Fax, datado de dia 17 de Setembro, enviado a todos os Presidentes de Câmara, a informar da 

audiência com os Grupos Parlamentares do BE, PSD, PCP e PS, na Assembleia da república, no dia 

22 de Setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 28 de Setembro, enviado ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sobral 

de Monte Agraço, a agradecer o convite para a inauguração da Exposição de Artes Plásticas, a 

realizar no dia 2 de Outubro; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ofício datado de dia 12 de Outubro, dirigido ao Sr. João Pedro Marquis Garcia Rodrigues, de 

Arruda dos Vinhos, para informar que, em virtude do falecimento do membro José Joaquim 
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Ferreira Frade, o Sr. João Rodrigues será convocado a tomar posse na próxima Assembleia, em sua 

substituição; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Email datado de dia 14 de Outubro, dirigido aos Srs. Presidentes da OesteCIM e aos quatro da 

Lezíria, nomeadamente, Azambuja, Cartaxo, Rio Maior e Santarém, a dar conhecimento do 

relatório das reuniões da Comissão da OesteCIM com os Grupos Parlamentares, realizadas no dia 

22 de Setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Email datado de dia 14 de Outubro, dirigido aos Membros da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM, a dar conhecimento do relatório das reuniões da Comissão da OesteCIM com os Grupos 

Parlamentares, realizadas no dia 22 de Setembro; ------------------------------------------------------------ 

-----Documento 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Email, datado de 22 de Outubro, dirigido aos Grupos Parlamentares da CDU, BE, PS e PSD, 

com o ponto de situação à data do mês de Outubro de 2010, referente ao Programa de Acção para 

os Municípios do Oeste e Lezíria do Tejo (o Grupo dos Verdes e do CDS-PP receberam o referido 

ponto de situação em mão). -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal leu um voto de louvor do 

Conselho Executivo da OesteCIM, que se transcreve: “O Conselho Executivo da OesteCIM reunido 

no passado dia 04 de Novembro, sob proposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos, Dr. Telmo Henrique Faria, deliberou, por unanimidade, atribuir um voto de louvor e 

agradecimento à Exma. Sr.ª Dr.ª Teresa Alexandra Pereira Valentim Félix, Secretária Geral da 

ADRO - Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste, por todo o empenho e trabalho 

desenvolvido em prol da Região Oeste e dedicação sempre demonstrada pela Entidade que 

representa.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal solicitou que no fim da 

reunião, os membros da Assembleia, indigitados para a Comissão encarregue de fazer o 

Regulamento das Honrarias e Méritos, se reúnam para agendar uma reunião, com brevidade. 

Informou depois quais os membros da Comissão, nomeadamente, o Deputado Rogério Cação, o 

Deputado Tiago Gonçalves, o Deputado Pedro Costa, o Deputado Raul Duarte, o Deputado Marco 

Claudino e o Deputado Luís Barros Mendes. -----------------------------------------------------------------

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

------O Senhor Hernâni Santos interveio para questionar a Assembleia dizendo que aquando da 
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aprovação do PROT, foi referido por alguns dos Grupos, que havia disponibilidade para se criar um 

grupo que articulasse uma possível revisão do Plano, ao nível da Região Oeste, como também 

recriar a possibilidade de se articularem as revisões dos Planos Directores Municipais ou outros 

Planos de interesse supramunicipal, pelo que pretende saber qual o ponto de situação. Pretende 

também demonstrar que, da parte da Bancada do PSD, existe total disponibilidade para articularem 

a tarefa com o resto da Assembleia. Referiu, ainda, que as áreas de acesso às auto-estradas, dos 

vários concelhos estão, em termos paisagísticos, bastante degradadas ou com falta de cuidado. A 

Região iria ficar melhor identificada se, em articulação com as estradas de Portugal, com as 

concessionárias das auto-estradas e com os municípios se conseguisse recriar, paisagisticamente, os 

espaços, até pela colocação de elementos que identifiquem os concelhos e assim tornar a Região 

mais digna para quem a visita. É uma realidade comum em todo o país e na realidade da Região 

Oeste pode-se marcar a diferença e dá como exemplo uma rotunda da Lourinhã, em que a Câmara 

Municipal em conjunto com uma Associação Local, recriou uma silhueta de dinossauros, que muito 

tem dignificado o local e valorizado o Museu do Jurássico na Lourinhã. Deixa o exemplo, que 

considera bastante benéfico para a Região e que em articulação com entidades privadas se pode 

fazer com custos pouco significativos. -------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Marco Claudino interveio para falar do Diploma que aguarda apreciação do Sr. 

Presidente da República, relativamente ao ensino particular e cooperativo. Pediu que assinassem, 

subscrevessem, uma petição que não é sua, não é partidária, será de um pai, ou de um munícipe de 

Torres Vedras e que se encontra na internet. É dirigida ao Sr. Presidente da República, ao Sr. 

Presidente da Assembleia da República e aos Srs. Presidentes dos vários Grupos Parlamentares e a 

qual passou a ler e se transcreve: “No passado dia 04 de Novembro foi aprovado um diploma pelo 

Conselho de Ministros que altera profundamente o regime jurídico dos estabelecimentos de ensino 

particular e cooperativo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tal diploma tem em vista, basicamente, uma redução da despesa pública. -------------------------

-----Porém, as consequências práticas da aplicação desse diploma serão várias, das quais 

destacamos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----a) O quase inevitável encerramento de muitos dos estabelecimentos atingidos por tal medida, 

entre os quais o Externato de Penafirme concelho de Torres Vedras; ------------------------------------ 

-----b) O despedimento de milhares de docentes e funcionários; -------------------------------------------

-----c) A colocação de muitos dos alunos “excedentários” em escolas de menor qualidade; ----------

-----d) A redução da qualidade do ensino nas áreas afectadas e -------------------------------------------
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------e) Em última instância, a diminuição drástica da qualidade do ensino em Portugal e a 

hipoteca do nosso futuro. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----Os subscritores desta petição não têm dúvidas em afirmar que: --------------------------------------

-----1. O Externato de Penafirme vem ministrando ao longo de décadas um ensino de excelência, o 

que o leva a ser reconhecido como uma escola de referência a nível regional; -------------------------

-----2. E que o vem colocando nos lugares cimeiros das avaliações de âmbito nacional; --------------

-----3. Tal qualidade de ensino tem proporcionado aos seus alunos entradas nas melhores 

universidades do país; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----4. E o surgimento de gerações de empresários cujo empreendedorismo tem feito da Região 

Oeste uma referência nacional ao nível do crescimento económico e da qualidade de vida; ---------- 

-----5. O Externato de penafirme não é uma escola para meninos ricos. É uma escola onde 

convivem alunos dos mais variados extractos sociais a quem é concedido o direito à igualdade no 

acesso a uma educação de qualidade e aquém é fomentado o espírito de que, no futuro, deverão 

retribuir tal oportunidade ao contribuir para fazer de Portugal um país de valores e com valores. -

----Sabe-se que, historicamente, o Investimento na educação traz riquezas e abundância aos países. 

Ao invés, o desinvestimento nesta área origina graves carências, desemprego e pobreza. ------------

-----Não podemos permitir que o combate à crise se faça com recurso à diminuição sôfrega de 

verbas essenciais ao desenvolvimento de Portugal. ----------------------------------------------------------

-----Os subscritores da presente petição, encarregados de educação, pais, professores, alunos e 

antigos alunos do Externato de Penafirme, autarcas e cidadãos em geral, rogam a V. Exa. que use 

todos os meios ao seu alcance para evitar que tais medidas sejam implementadas. --------------------

-----Portugal agradece! Continuou a sua intervenção dizendo que para qualquer um dos presentes 

teria um conteúdo diferente, algumas alterações, mas aquilo que fundamenta o diploma, e foi o Dr. 

Pedro Lopes que subscreveu, foi o autor e o primeiro subscritor, o que subjaz na petição é a defesa 

da escola e do ensino particular cooperativo, no caso em Torres Vedras, numa escola que tem 1800 

pessoas. Sabe que em Arruda dos Vinhos e nas Caldas também haverá situações parecidas, tal 

como noutras zonas. Sugeriu que a petição fosse subscrita e, com autorização do autor, 

aproveitarem o texto, adaptá-lo com todos os partidos, tirando alguma carga mais partidária e 

poderem, na presente reunião, aprovar uma moção e dirigi-la aos mesmos signatários. Seria uma 

prova de interesse da Região, da Comunidade Intermunicipal e Assembleia Intermunicipal, 

relativamente a um assunto que está na ordem do dia e que coincide com uma grande manifestação 

que decorreu durante o dia, com 3000 mil pessoas, no Externato de Penafirme, numa comunhão de 
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partilha de alunos, de pais, professores, funcionários, o que não é muito habitual nos dias que 

correm.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor César Santos respondeu ao deputado Hernâni Santos em relação à proposta que 

apresentaram e que previa a criação de uma comissão mista entre a Assembleia Intermunicipal e o 

Executivo e informou que a única coisa que ficou em falta, foi a indicação por parte de todas as 

Bancadas, do número de elementos que foi previamente definido. Referiu que a proposta foi 

aprovada, inclusive por unanimidade, e previa dois membros do PSD, dois membros do PS, um da 

CDU e um do CDS e não definia o número dos membros do Executivo, pelo que se espera que este 

órgão, indique o número de membros. Basta cada uma das bancadas indicar os elementos que 

pretende, para se começar a recolher as eventuais alterações a apresentar ao PROT. Dirigiu-se 

depois ao deputado Marco Claudino, dizendo que, na sua opinião, deverão trazer para a Assembleia 

um carácter identitário do Oeste e criar uma identidade quer natural, quer física ou política que una 

os concelhos que a compõem. Não lhe parece que os assuntos nacionais, por estarem na ordem do 

dia, sejam o que vai trazer diferenciação ao Oeste. De um determinado ponto de vista, é pertinente a 

questão que foi abordada, mas não lhe parece que a discussão deva ser feita na Assembleia, quer 

enquanto discussão política ou inter-grupos. Cada um deve tomar a sua decisão enquanto cidadão e 

não enquanto agente político, perante uma tomada de posição como é um abaixo-assinado. O texto 

lido, e para quem sabe e é conhecedor, não é inteiramente explícito, para não dizer que não é 

inteiramente verdade. O conteúdo do documento indicia uma série de inverdades e imprecisões, 

quando diz que pode vir a extinguir alguns institutos e algumas escolas privadas; admitem que sim, 

mas se a razão de custo superar o que está transcrito no diploma, que é na casa de um para quatro, o 

que se pretende é reequilibrar essa questão. Do ponto de vista prático, sabem que existem imensas 

escolas privadas que se substituíram às escolas públicas e que fazem o serviço público em áreas 

onde chegaram primeiro e se instalaram com um serviço até acima da média qualidade. Não lhe 

parece que a Assembleia seja o melhor local para a discussão ou voto. Por fim, falou das decisões 

tomadas na última Assembleia Intermunicipal, na qual a Bancada do PSD propôs que fosse feita 

uma comissão que iria à Assembleia da República apresentar um caderno reivindicativo em relação 

ao estado de incumprimento do Plano de Acção do Oeste. Salientou que esteve na primeira visita e 

que gostaria de a partilhar com todos, não num tom de acusação, mas de partilha. O Sr. Presidente 

da Mesa teve o cuidado de, no dia anterior, convocar as pessoas que iam representar as Bancadas, 

na Assembleia da República, para preparar a visita, pois queriam ir munidos com o relatório do 

estado das obras dos vários concelhos. A proposta do PSD foi feita com base em dois argumentos, 
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o primeiro era que o Plano de Acção do Oeste não estava a ser cumprido e em segundo, o Sr. 

Primeiro-Ministro não tinha respondido no prazo de trinta dias a um pedido de audiência. Quando, 

na reunião preparatória, pediram o estado das obras que estavam previstas no Plano de Acção do 

Oeste, foi-lhes entregue um documento com seis meses. Não lhe parece boa ideia irem à 

Assembleia da República com um caderno de encargos com uma desactualização de seis meses, 

dizer que não está a ser cumprido o que quer que seja. O que aconteceu e que empobrece qualquer 

diligência futura foram dois aspectos, nenhum dos elementos da Comunidade, e tiveram a ajuda 

oral do Sr. Presidente e Vice-Presidente do Executivo, sabia o estado actual das obras e houve um 

compromisso assumido por todos e verbalizado pelo Sr. Presidente, mas a “vergonha” ficou para 

todos, de no dia a seguir fazerem chegar o relatório do estado das obras. E, esse relatório, chegou às 

Bancadas com quem falaram, trinta e dois dias depois. Não lhe parece normal ter sido feito algum 

folclore por não terem em trinta dias uma resposta do Sr. Primeiro-Ministro, sobre um pedido de 

audiência e depois demorarem trinta e dois dias a fazer chegar aos Srs. deputados da Assembleia da 

República, o relatório do estado das obras. Não podem ir para a Assembleia da República, numa 

primeira vez com uma agenda do tipo, sem relatório nenhum ou desactualizado e acabarem por, 

implicitamente, colocar o Sr. Presidente da Assembleia a mentir, ao dizer que chegaria com 

brevidade um relatório, que chegou trinta e dois dias depois. ----------------------------------------------- 

-----O Senhor Marco Claudino referiu que vinha esclarecer o assunto, apesar de achar que se tinha 

exprimido bem, informou que relativamente ao que disse, o deputado só deve ter entendido uma 

parte e, mesmo assim, mal. O que disse foi que o texto, podia ser feito de maneira diferente, como 

uma mera sugestão, que qualquer um podia fazer na sua individualidade e subscrevê-lo ou não. Não 

vê mal nenhum em que os membros da presente Assembleia e Presidentes de Câmara, subscrevam 

qualquer petição vinda da sociedade civil e recorda que no caso da linha do Oeste, saiu da parte dos 

próprios Deputados de vários partidos, uma petição pública, relativamente ao assunto. Foi o partido 

e os Deputados, que têm eles próprios o poder de tomar a iniciativa, que quiseram chamar a 

sociedade. Neste caso, vão receber da sociedade e se quiserem, na individualidade de cada um, 

podem subscrever e acompanhar. Aquilo que não foi ouvido, foi a segunda parte, na qual propôs 

que a Assembleia aprovasse uma moção, com um texto diferente, podendo partir ou não da base do 

existente, podendo corrigir alguma inverdade, mas que tenha como subjacente e como fio condutor, 

uma contestação clara àquilo que é um corte “cego”. Quando se fala tanto em educação, ensino e se 

vê o primeiro corte, de trinta por cento, na educação, algo não está correcto. Foi este o convite feito 

e não só a questão da petição. Terminou, dizendo que ainda são os membros da Assembleia, e cada 
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um na sua individualidade, que afere se os temas que traz, são ou não do interesse da referida 

Assembleia e não reconhece ao deputado Cesar Santos, nem a ninguém, qualquer capacidade de 

avaliação se o tema trazido tem ou não interesse para a Região e para a Assembleia Intermunicipal. 

-----O Senhor Pedro Guerra interveio para dizer que nada tem contra a petição, mas refere que 

representam os doze municípios do Oeste e há muitas escolas na mesma situação. Não lhe parece 

correcto, que os Deputados, enquanto Assembleia Intermunicipal, assinem uma petição, com 

apenas uma escola, a de Penafirme; a redacção deveria ser diferente e defender todo o Oeste. 

Referiu ser Director do Externato Cooperativo da Benedita, que é uma situação idêntica à de 

Penafirme, mais ou menos com os mesmos alunos, mas que não são os únicos dois casos, nos doze 

concelhos há muitas mais escolas e a petição a representar a Assembleia Intermunicipal deveria 

defender toda a Região. Da forma como está, não lhe parece haver um tratamento igual para todos. 

-----O Senhor Luís Sousa Lopes referiu também ser Director, há vários anos, de uma escola de 

ensino profissional e por inerência de funções, também é Presidente da direcção de uma 

Associação, que tem uma escola que se enquadra no ensino particular cooperativo, com um 

contrato de patrocínio. Na sua opinião deve haver uma petição comum da Assembleia 

Intermunicipal, porque se não existirem posições comuns, se não houver consenso, referiu não 

saber o que está ali a fazer. Há cerca de três semanas, o Governo, na deriva de tentar poupar sem 

saber bem como, acabou com o enquadramento legal dos contratos de associação, de patrocínio e 

contratos simples, com um decreto-lei, ou irá acabar se o Sr. Presidente da República promulgar o 

diploma. Deixando de haver fundamento legal, pretende o Governo, casuisticamente, ano a ano, 

definir quais são as entidades que poderão ter as prerrogativas e idoneidade para manter a sua 

formação. Obviamente, que o externato da Benedita, as escolas de Arruda, o externato de 

Penafirme e outras, se enquadram na referida vertente. Fará sentido, que o deputado Marco 

Claudino, ou alguém, faça uma moção que sintetize e alargue as ideias, defendendo um conjunto de 

instituições que fazem serviço público, que sendo privadas, fazem um serviço público de educação 

na área regional e que ao longo dos anos substituíram o Estado, que não tinha possibilidades em 

determinado momento, de prestar qualidade de ensino. Muitos passaram por essas escolas e faz 

todo o sentido que não sejam casuisticamente, ano a ano, fechadas ou abertas, deixando os 

munícipes, os jovens, à mercê do poder político. Tem que haver um enquadramento legal e 

estabilidade no ensino, tem que se conciliar a iniciativa privada e a iniciativa pública, só assim 

poderá haver melhores resultados, sendo que os resultados das escolas privadas até são muito 

simpáticos. É óbvio que todos têm que poupar, se os públicos têm de poupar os privados também, 
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mas se em vez de terem cento e catorze mil euros, tiverem noventa ou cem mil, não haverá grande 

questão. Não deve haver medo de afrontar; o Presidente da Câmara de Torres Vedras, várias vezes 

teve a força de ir contra algumas decisões do Partido Socialista, mas parece que alguns membros da 

Assembleia têm receio de afirmar a sua posição. Passando para outro tema, falou do Plano de 

Acção do Oeste, referindo ser uma vergonha. Disse ser previsível que aquele conjunto de fichas de 

acção fosse um “atirar de areia para os olhos”, alguns membros da Assembleia e até do Conselho 

Executivo, podem ter pensado que do outro lado estavam de boa fé, mas se calhar assinaram de 

cruz. Deviam falar todos e sem problemas partidários, independentemente de justo ou não, de haver 

contrapartidas para todos ou só para alguns, é uma vergonha não haver qualquer coisa. Infelizmente 

têm o problema da proximidade e falta de “peso”, alguns noutros distritos com muito menos 

população e menos peso, conseguem fazer quase chantagem e conseguem muito mais coisas do que 

os oestinos, que estão a poucos passos de Lisboa. ------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor César Santos interveio para prestar um esclarecimento em relação ao Plano de 

Acção do Oeste. Independentemente do conteúdo mais ou menos gravoso, pensa que estão todos de 

acordo no global da apreciação. A questão porque veio informar a Assembleia é porque indo à 

Assembleia da República em representação da Assembleia Intermunicipal têm o dever de informar 

todos, de como correu e dizer que não foram preparados numa primeira ida, o que acaba por trazer 

maior frustração aos objectivos. Quem demora trinta dias a responder a uma coisa que se 

prontificou a enviar no dia seguinte, porque estava feita, tem menos efeito nessa reunião. O efeito 

político que atribui extensivamente ao PSD, que quis provocar com aquela reunião, acaba de ser 

diluído, na falta de preparação. Não quis falar bem ou mal do Plano de Acção do Oeste, mas sim 

informar que o relatório que tinham na reunião anterior para levar para a Assembleia da República, 

tinha seis meses, logo não puderam falar dele; comprometeram-se a mandar, imediatamente, o 

ponto de situação do plano de Acção do Oeste e demoraram trinta e dois dias. Houve respostas mais 

rápidas a perguntas feitas por parte de alguns Ministérios e Secretarias de Estado, do que a 

Comissão a informar do estado, daquilo que foi reivindicar. Ou seja “fomos lá dizer mais ou menos 

isto, as coisas não estão a correr bem mas não sabemos exactamente aonde e porquê, mas não tem 

problema, porque apesar de virmos mal preparados a gente amanhã manda a conversa certinha, 

mas depois não conseguimos e demorámos um mês e uma semana”. Referiu nunca ir preparado, 

daquela forma para uma reunião profissional sua, mas que se calhar era defeito profissional seu. ----

-----O Senhor Luís Rodrigues referiu ter que vir intervir porque abordaram a questão do Plano de 

Acção do Oeste, que pensava ser discutido no último ponto, de Assuntos de Interesse Regional. 
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Informou ter participado na Comissão, juntamente com o Sr. Presidente da Assembleia e outros 

deputados e disse ser lamentável, porque a política deve ser feita com elevação, que andem a 

discutir o acessório e não vão directamente ao essencial. Existe um Plano de Acção que não está a 

ser cumprido, que foi prometido com show off televisivo, dizendo que era um exemplo nacional 

pela atitude dos Srs. Presidentes de Câmara, que colaboraram com o Governo, para que o Plano 

fosse executado. E, assistimos a um engano, no qual os Presidentes de Câmara e os presentes 

membros da Assembleia foram enganados. A execução do Plano de Acção não atinge os 5%, 

tenham as respostas chegado trinta e dois dias depois ou antes, o que é facto, é que o Governo, nem 

um ano depois, nem dois anos depois, porque o acordo foi assinado em 2008, cumpriu com o Plano 

de Acção. O pouco que foi feito, foi executado com o patrocínio e intervenção dos municípios. As 

obras que estavam a cargo dos municípios é que andaram e não as que tinham que ter a 

comparticipação dos Ministérios Públicos ou do QREN, essas ficaram na gaveta. Lembra a célebre 

frase “que se meteu o socialismo na gaveta” e no presente caso meteu-se o Plano de Acção da Ota 

na gaveta. Referiu, por fim, que foram muito bem recebidos por todos os Grupos Parlamentares, 

sem excepção, todos eles mostraram grande elevação e preocupação pelo facto das obras não 

estarem a ser executadas, todos disseram que iam fazer algo, mas o Governo não permite que esse 

algo, seja feito. As populações são as principais prejudicadas com o que se passou, desde as obras 

de cada um dos municípios até aquelas que são transversais, nenhumas estão a ser executadas. Deu 

o exemplo de Arruda dos Vinhos ou Alenquer que são dois municípios que beneficiam de um 

hospital que vai ser construído em Vila Franca e Xira e os hospitais norte e sul do Oeste, ficaram na 

gaveta, uns porque vêm com o artifício que não é um hospital novo mas uma remodelação, outro 

porque não há dinheiro. A política feita com seriedade pressupõe respostas sérias e o que se tem 

assistido é tudo menos seriedade na política, os princípios republicanos da ética e da verdade parece 

que não são usados pelo presente Governo. ------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues solicitou autorização ao Sr. Presidente da Mesa, para fazer uma 

chamada de atenção às forças políticas em relação à distribuição dos tempos. O Partido Socialista 

gastou catorze minutos, faltando-lhe utilizar vinte e um minutos e o PSD gastou vinte e um 

minutos, faltando-lhe gastar vinte e seis minutos, para o período Antes da Ordem do Dia. ------------

-----O Senhor Tiago Gonçalves interveio para falar da questão do externato de Penafirme, 

alegando ser uma questão demasiado localizada, devendo o seu âmbito ser alargado. Na discussão 

entre a opção do ensino público e o ensino privado, o Deputado Marco Claudino, não referiu dois 

pormenores essenciais para a discussão. O Estado gasta por turma do ensino público, até oitenta mil 
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euros, dados do Sr. Secretário de Estado, João Trocado da Mata e gasta, por turma, cento e quinze 

mil euros no ensino privado. Essa questão passa pela parte ideológica e defendem a escola pública. 

A própria petição apresentada refere uma série de cortes e crise, o PSD quer cortes na despesa 

intermédia do Estado, e quer que não se vá ao concreto, porque quando se operam medidas para 

fazer os cortes na despesa intermédia do Estado, o PSD fala em excepções, como é o caso dos 

externatos. Se há que operar um conjunto de medidas para reduzir o défice público, há que cortar 

em todas as áreas e se há um valor gasto, por turma, no ensino privado, superior ao público, deve-se 

encontrar um meio caminho para manter ambos os níveis de ensino, com um valor financiado pelo 

Estado, que seja compatível com as suas obrigações. --------------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte mencionou que veio com dois grandes objectivos e que aos cinquenta 

e nove anos, já nada o indigna no país. É estranho olhar para as pessoas e ver um natal com sonhos, 

ilusões, amarguras. O PSD quer um país bem governado, onde a gestão seja feita como deve ser. 

Acredita que os portugueses tenham coragem, mas não na desfaçatez e espera que as coisas que se 

têm passado e dito não constem de maneira grossa lá fora, porque as coisas lá fora não estão para 

brincar. Tem que haver respeito pelas pessoas, pelo Oeste, pelos Presidentes de Câmara que se 

encontram na reunião e que, generosamente, dão o seu contributo para que existam algumas 

soluções, alguma resolução, do muito que têm pela frente para fazer e daquilo que, infelizmente, 

lhes é retirado todos os dias e que com certeza não vão conseguir concluir nem fazer. É grave 

quando se promete e se falha. Felizmente que há crise, porque esta vai por no lugar aqueles que 

levantam a bandeira, ainda julgando que é uma grande política a que estão a fazer. “Que lamentável 

situação, que tristeza de país, chegar aos cinquenta e nove anos e dizer que o prémio que eu tenho 

de uma vida de trabalho é nada, é coisa nenhuma. O prémio que os portugueses têm de uma vida 

de trabalho é nada, é coisa nenhuma. O prémio daqueles que prometeram nas suas câmaras, nos 

seus municípios, aos seus munícipes é mentira”. Todos os presentes merecem mais consideração, 

há que ter vergonha quando dizem que Portugal não vai ter o FMI, vai ter a intervenção da Europa. 

Disse ainda que “queira Deus, não pelos mais velhos que já comeram uma sopa e uma côdea de 

pão, mas por aqueles que vão ser o nosso futuro, aqueles que asseguram o presente e o futuro, 

esses, não têm horizontes, não têm realidade. É esta a política que está a ser feita, a realidade em 

que estão é na miséria, na tristeza, na vergonha e, sobretudo, na vigarice, que é uma coisa muito 

grave perante todos os portugueses que deram o voto, convencidos que estavam a apostar em 

pessoas de bem que lhes iam resolver os problemas.”. ------------------------------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho falou sobre a petição a que teve acesso e salientou que o 
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que se afirma na reunião é no pressuposto que se saiba fora dela, até porque vivem em democracia 

e um dos princípios gerais é de que os órgãos legislativos sejam públicos. Presume que estão 

presentes representantes da comunicação social e socorre-se da expressão já usada “façamos 

política com elevação” e fazê-lo não é vir com julgamentos, com acusações, de vergonha, de 

vigarice. Quem são para julgar os outros? O que eventualmente falta a muita gente e quiça ao 

próprio, que não se coloca de fora, é terem espelhos em casa. Devem ser humildes e honestos nas 

afirmações que proferem e não entrarem na afirmação fácil e demagógica, populista e emocional, 

que em nada conduz senão à exaltação de sentimentos que em nada relevam de nobreza. Em 

relação à petição intitulada “Contra o encerramento do Externato de Penafirme”, afirma conhecer 

bem o externato, subscrevendo muitas das afirmações da petição, nomeadamente, que o externato 

ministra um ensino de excelência; é uma escola de referência; os que a têm frequentado têm visto 

resultados; a educação traz riqueza e abundância. Mas não pode, porque a política tem que ter 

elevação, fazer afirmações preconceituosas. Há um preconceito manifesto em relação ao ensino 

público - com que base se afirma que muitos estabelecimentos vão encerrar, com que fundamento 

se diz que vão ser despedidos milhares de docentes e funcionários e os excedentários vão para 

escolas com menor qualidade, vai haver uma manifesta redução da qualidade de ensino - estas 

afirmações não terão a sua modesta assinatura. Fez um apelo para que a parte positiva que referiu, 

pudesse ser consensualizada entre todos. A reformulação da petição é fácil e, certamente, gerará o 

consenso na Assembleia, porque o texto como está, não pode merecer o consenso de quem quer 

exercitar política com elevação. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que estavam 

esgotados os tempos de intervenção do PS e do PSD e que a CDU e o CDS-PP não intervieram. 

Salientou que quem estava inscrito e já não tinha tempo de intervir, o poderia fazer no Ponto 8 - 

Assuntos de Interesse Regional. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----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 informou estar a presidir à OesteCIM em 

substituição do Sr. Presidente do Conselho, que se encontra ausente do país. Antes de responder às 

questões colocadas e dar as informações devidas sobre a actividade da OesteCIM, fez uma análise 

subjectiva e disse que as Assembleias Intermunicipais não terão que ser uma réplica do Parlamento 
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Nacional, em que a política “pura e dura” partidária é mais premente. É testemunha recente, 

enquanto executor, e com os colegas, que são transversais a todos os partidos, que essa não é a 

prioridade nem a premissa que está em cima da mesa, mas sim o desenvolvimento dos concelhos e 

da Região Oeste. Apelou também, aos deputados para que, paulatinamente, seja trilhado esse 

caminho, sem por em causa o papel partidário, que é próprio do Parlamento. Respondendo ao 

deputado Hernâni Santos, que fez uma intervenção acerca do PROT e da comissão, referiu, achar 

muito bem que a Assembleia acompanhe, com a complementaridade do Executivo. Chamou a 

atenção que o PROT é um documento recentíssimo, de 2009, para se falar já na sua revisão. 

Existem ainda questões transitórias que não estão em vigor, como os Planos de Pormenor em 

regime transitório, necessárias para que depois o PROT, entre em vigor em toda a sua plenitude. É 

necessária uma comissão de acompanhamento do próprio cumprimento do PROT e a sinalização 

das questões que estejam a correr melhor ou pior, para que numa oportunidade, que nunca será a 

curto prazo, estejam mais seguros dos dados que têm. Salientou que concorda com a criação da 

comissão mas recorda que se trata de um documento urbanístico, recentíssimo e essencial. Existem 

outros instrumentos de ordenamento do território, como os PDM’s de cada um, que têm que fazer o 

reajustamento devido às direcções políticas, que o PROT assumiu para a região e que é uma 

responsabilidade de todos. O deputado Hernâni Santos falou também da imagem e essa também é 

importante no conceito do PROT e no conceito que querem para a Região Oeste. Uma imagem 

cuidada, de uma região que tem realidades urbanas, que devem ser de excelência e uma ruralidade 

também muito bem cuidada, para que a Região Oeste possa, rapidamente, afirmar-se no contexto 

do turismo como a segunda região, a seguir ao Algarve, em termos de recursos económicos. 

Salientou que a Região tem condições para ser a primeira, em termos de qualidade e que essa passe 

pela ruralidade própria do Oeste e pelas intervenções ao nível urbano. Dentro do mesmo contexto, 

deu informações sobre os outdoors que são identificativos da Região Oeste e que são uma 

“vergonha para a nossa cara”, tendo que ser rapidamente mudados. Estão a fazer marcações 

geofísicas de novos espaços para colocarem a nova imagem da entrada do Oeste, até porque, 

actualmente, parte dos outdoors estão postos indevidamente, em propriedades privadas e essa 

situação tem que ser regularizada com um novo conceito, uma nova imagem, um novo local, mas o 

que se impõem de imediato, é a sua remoção. Através de alguns pormenores, como as rotundas bem 

cuidadas, os outdoors identificativos e dos pormenores da ruralidade, vão conseguir afirmar a 

Região Oeste como uma região de excelência turística no futuro. Acredita que as Juntas de 

Freguesia terão um papel cimeiro no cuidado da pequena sede de freguesia, da política de aldeia, 
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porque aí também se faz turismo muito a sério. No que concerne à petição apresentada, dirigiu-se 

ao deputado Marco Claudino, dizendo que assinou, em termos de princípio, não conhecendo muito 

bem a realidade do externato de Torres Vedras. Acha que a moção deve receber uma mutação, até 

porque está muito preocupado com o externato da Benedita, com os postos de trabalho, do corpo 

docente, do corpo auxiliar, do futuro dos jovens e da importância económica que estas instituições 

têm na realidade local. E entre o deve e o haver do custo, em que todos temos que estar imbuídos na 

redução de custos da coisa pública, têm que perceber que as realidades que já estão firmadas há 

décadas devem ser protegidas, porque elas próprias já fazem parte da sociedade. Contudo é uma 

reflexão que pode ser feita noutro contexto, noutro sítio, mas enquanto cidadãos livres, acha bem 

que se possam tratar destas matérias nos presentes plenários. Devem reflectir sobre novos 

paradigmas, porque a sociedade europeia, e não só, está com todos os sinais históricos de mutações 

de paradigmas e esses mesmos só ocorrem quando todos fizerem reflexões profundas do que 

querem para o futuro de todos. Em resposta ao deputado César Santos, em relação ao Plano de 

Acção do Oeste, não quer fazer nenhuma avaliação partidária. Com toda a abertura e transparência 

disse olhar para o Plano, como um plano de repor uma discriminação positiva porque a região foi 

alvo de uma discriminação negativa durante muitos anos. O Estado comprometeu-se, para de 

alguma forma compensar a discriminação negativa a que a Região Oeste foi sujeita e no contexto 

do potencial da própria região. Esta deve ser a leitura do assunto, mais do que as questões 

compensatórias do aeroporto, na qual o concelho de Alenquer merece todas as compensações 

possíveis, mas hoje já se podem falar em compensações para Alcochete. A leitura do compromisso 

do Estado para com o Oeste deve ser feita em termos de repor a situação e acabar com alguma 

discriminação negativa, sendo certo que os concelhos que estavam directamente próximos do 

grande projecto, têm prejuízos enormes. Foi informado pelo Secretário Executivo que a questão da 

resposta dos trinta dias tem a ver com as taxas de execução, ou seja, os projectos do Plano de 

Acção, tiveram que ser pedidos Ministério a Ministério, para que estes sinalizassem qual a taxa de 

execução de cada situação, o que deu trabalho e as respostas tardaram a ser dadas. Da parte da 

OesteCIM, era fácil, os municípios já tinham feito o seu trabalho, mas Ministério a Ministério foi 

mais complicado. O que lhe parece transversal a qualquer força partidária é que falta articulação no 

processo e determinação política para levá-lo a bom porto. Sabem que o calendário ainda não está 

esgotado, mas todos têm a percepção que existem determinadas situações, de larga percentagem, 

que não têm uma relação directa com custos financeiros, mas sim com vontade política e 

articulação. Com estas duas é possível resolver as situações e deu como exemplo o Museu do 
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Vinho de Alcobaça, que não tem a ver com o Estado entregar um cêntimo à Câmara Municipal de 

Alcobaça, tem a ver com uma transferência de propriedade, para ser cuidado e bem tratado ao 

serviço público. É, mais uma vez, só uma questão de articulação de vontades políticas. Obviamente, 

o assunto tem um contexto legal, próprio, e quando fizeram o caderno de encargos esqueceram-se 

que havia outras Leis da República, que carecem de avaliações do Ministério das Finanças. Apesar 

de compreenderem, também percebem que se o legislador e o executor tiverem vontade, resolvem 

todas as questões. No contacto que tiveram com todos os Grupos Parlamentares havia 

disponibilidade e compreenderam as questões, mas ainda não perceberam que enquanto órgão 

deliberativo, já podiam ter resolvido a situação. É preciso que alguém articule e tome decisões, 

existem questões que não estão exclusivamente na tutela executiva, estão também na deliberativa. 

Haja alguém ou força política que tome o processo, e assim, com determinação, o Plano de Acção 

do Oeste, vai certamente ter mais frutos, no futuro, porque os Srs. Presidentes de Câmara são 

pessoas responsáveis e conhecem melhor do que ninguém a realidade e percebem que o próprio 

Estado Português está com grandes dificuldades, e já estão a dar o desconto. O desconto que 

dificilmente aceitam, está nas coisas que são só uma questão de articulação e de determinação e é o 

que pedem que se efectue de uma forma categórica. Acha muito bem que a Assembleia 

Intermunicipal tenha participado, efectuaram-se as reuniões com os Grupos Parlamentares onde 

foram bem recebidos por todos, com muita compreensão, mas o que precisam é de acção e vão 

continuar a estar determinados e chatos, com quem de direito, para ver se aparece pelo menos a 

acção que não precisa de dinheiro; da outra também não desistem, mas percebem o contexto em 

que se vive. Por fim, deu uma informação complementar sobre o domínio da OesteCIM, que já se 

encontra registado, referindo ser uma questão de imagem importante. ------------------------------------ 

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

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2010 DA OESTECIM -------------------------------------------

-----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, tendo em conta que, todos 

os deputados foram informados do assunto a discutir, através do documento entregue pelo Revisor 

Oficial de Contas, que o mesmo seria a pessoa com maior propriedade para falar, colocando-se à 

disposição para depois esclarecer qualquer dúvida mais precisa. ------------------------------------------ 

-----O Senhor Gonçalves Roberto (Revisor Oficial de Contas) referiu que a informação vinha dar 

cumprimento a disposições legais que estão enunciadas na mesma. O seu trabalho é feito de acordo 
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com as normas de auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e o exigido é a 

apresentação de uma situação económica e financeira a 30 de Junho. Destacou o resultado líquido a 

30 de Junho, de duzentos e quarenta e sete mil euros; a taxa de execução do PPI de 4,33%, taxa 

superior ao ano de 2009 na mesma data; a taxa da execução da despesa, de 15,2%, taxa inferior ao 

ano de 2009 na mesma data e taxa de execução da receita de 22,41%, taxa superior ao ano de 2009, 

na mesma data. O rácio de autonomia financeira apresenta uma percentagem de 51,16%, 

representando uma diminuição da independência em relação aos fornecedores, relativamente a igual 

período do ano passado, em que o referido rácio apresentava um valor de 54,35%. Relativamente às 

despesas com o pessoal, as mesmas mantêm-se àquem dos limites legais permitidos, tendo-se 

verificado comparativamente ao ano de 2009, uma diminuição do rácio, que traduz um impacto das 

mesmas nas receitas correntes e um aumento do rácio que reflecte, de igual modo, o seu impacto 

nas despesas correntes. Chamou a atenção que quando se observa o rácio das despesas de encargos 

de pessoal sob despesas correntes, parece que houve um aumento, mas este não é nas despesas com 

pessoal, esse aumento deve-se à diminuição das despesas correntes totais em 2010. ------------------- 

-----O Senhor Tiago Gonçalves questionou o Conselho Executivo acerca de um reparo que é feito 

pelo ROC, no documento de trinta de Junho de 2010, que acaba por ser uma repetição de uma 

questão e reparo que o mesmo havia feito, a vinte de Abril de 2009. Ou seja, o registo acerca da 

integralidade do património, em que com a entrada em vigor do POCAL em 2002, houve a 

indicação do imobilizado e havia que realizar a confrontação dos bens existentes, fisicamente e 

também os registos contabilísticos. Tendo sido esta questão levantada a vinte de Abril de 2009 e 

agora de novo colocada a trinta de Junho de 2010, questionou o porquê de ainda não ter sido feito o 

registo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo confirmou que o reparo feito é óbvio, não 

tendo discussão, tem ver com questões subjacentes, como é o caso da sede e do património, 

referindo que se está a trabalhar nesse assunto e passou a palavra ao Secretário Executivo para mais 

pormenores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que o reparo já havia sido feito e que 

a equipa da OesteCIM criou um grupo de trabalho no âmbito do património, sendo este um projecto 

que pensa ver terminado até ao final do ano. Têm tido ajuda, por parte da Câmara Municipal de 

Peniche, nas questões mais técnicas e de procedimentos. Na próxima Assembleia, em Abril, terão o 

trabalho feito e poderão apresentar os resultados. Em relação à questão do terreno, estão 
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igualmente, a desenvolver esforços, neste caso, com a Câmara Municipal de Caldas da Rainha e 

vão fazer, brevemente, a escritura. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Júlio Rodrigues dirigiu-se ao Conselho Executivo dizendo que de futuro fazia 

sentido, indicarem pessoas que consigam falar a linguagem de todos. Se calhar por imposição 

profissional, não pôde deixar de referir as palavras do Sr. Roberto, quando este falou em relação à 

autonomia financeira, dizendo que havia uma diminuição de independência perante credores. O que 

se verifica é que, em vez de uma diminuição da independência, há um aumento da dependência. ----

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

ORÇAMENTO PARA 2011 DA OESTECIM ------------------------------------------------------------- 

-----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 o documento, que todos 

possuem, define, claramente, os objectivos e a visão que a OesteCIM tem. Sinalizam, no contexto 

orçamental, de 2011 comparativamente a 2010, um decréscimo de cerca de 11%, uma redução da 

comparticipação dos municípios, onde vão a um patamar de 31% e muitas outras questões que estão 

no Plano. Passou a palavra ao Secretário Executivo e à Dra. Helena Pinto. ------------------------------ 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM referiu ter preparado uma apresentação, mas 

dado o adiantado da hora e sabendo que todos os deputados receberam, em tempo útil, o 

documento, não considerou necessário fazê-la. As grandes opções do plano e orçamento têm a ver 

com previsões, com projectos que se propõem  realizar. O trabalho foi realizado por toda a equipa 

técnica da OesteCIM, foi apresentado à direcção do Conselho Executivo e, por fim, apresentado e 

discutido no referido órgão. Um dos primeiros trabalhos que a equipa realizou foi a observação e 

análise dos planos anteriores chegando à conclusão que iriam criar uma lógica no novo documento, 

nomeadamente: uma introdução, para todos entenderem quais as bases de gestão da OesteCIM e 

quais os meios que têm para a gerir; uma estratégia para 2011, com referências conjunturais, não se 

podem fazer orçamentos copy paste, têm que se adaptar às circunstâncias orçamentais e políticas;  e 

a criação de um mapa estratégico, de modo a referenciar o caminho a seguir. Todo o trabalho e 

objectivos apresentados têm como lógica vários vectores, nomeadamente: a transparência, o 

envolvimento, a participação, a responsabilidade, o empenhamento e, por último, os resultados. 

Foram estes os critérios levados em conta para a realização das grandes opções do plano e proposta 

de orçamento para 2011. O documento apresenta também os objectivos estratégicos, os específicos 

e os objectivos a desenvolver; os recursos a afectar aos projectos internos da OesteCIM e aos 



FL. 1 3 7  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 6/ 2010 Reunião de 30.11.10 

 

projectos intermunicipais; a questão financeira do orçamento; uma conclusão e, ainda, o mapa de 

pessoal, que é o referente a 2010. O ano de 2011 será um ano de concretização dos objectivos 

estratégicos da OesteCIM, em que a sua missão será contribuir para a promoção do 

desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida dos seus concelhos e manter o 

equilíbrio financeiro orçamental da OesteCIM, nos próximos dois anos. As questões financeiras 

nacionais e internacionais, de crise, têm de ser levadas em conta e têm que fazer uma gestão pública 

cuidada e não de desgaste. A visão da Comunidade é fazer com que esta seja uma CIM de 

referência nacional e o Oeste uma região de excelência na gestão pública, orientada para a 

qualidade, inovação, eficiência e eficácia. Ainda no âmbito da visão, a OesteCIM deve apostar nas 

parcerias, na gestão das redes institucionais, optimizando os recursos e estruturas existentes. 

Devemos ter a noção que “sozinhos não conseguimos”. O trabalho que é feito com o Conselho 

Executivo, aposta na gestão das parcerias e troca de experiências. A maior parte das coisas já foram 

inventadas, há que aproveitar o que é bom, pensando numa economia de escala, na valência de doze 

municípios que se juntam para mostrar que o Oeste é a região mais forte. No plano estratégico, o 

objectivo é aumentar o nível de satisfação dos municípios e dos cidadãos que lá vivem e que 

visitam o Oeste. Melhorar o posicionamento estratégico da marca Oeste, é outro dos objectivos. 

Neste âmbito, referiu ter sido contactado por várias entidades que se mostraram ansiosas e estão a 

trabalhar com o objectivo de criar uma estratégia para a marca Oeste, contudo, as entidades 

trabalham de costas voltadas umas para as outras e fazem todas o mesmo. Assim, o trabalho da 

OesteCIM será o de juntar as entidades na questão das parcerias e criar um posicionamento 

estratégico para a marca. Ao nível da questão financeira é muito importante a optimização do 

QREN. Infelizmente muitos pensam que a OesteCIM só serve para gerir fundos comunitários, 

como o QREN, o que não corresponde à verdade. No entanto o QREN é um fundo com o qual estão 

a trabalhar e a aproveitar e os municípios fazem um grande esforço para poderem, na 

comparticipação nacional, fazer os seus investimentos. Igualmente importante, a nível financeiro, 

está a contribuição para o equilíbrio financeiro dos municípios, no qual se integra um dos novos 

projectos, a Central de Compras; o desenvolvimento de projectos de Economia de Escala e o 

desenvolvimento das parcerias entre os vários stakeholders. Ao nível dos processos, destacou a 

importância da melhoria do modelo de gestão, para uma gestão integrada e intermunicipal e para 

uma modernização administrativa dos doze municípios; e a melhoria da comunicação, referindo 

que a comunicação institucional é estratégica e que a OesteCIM, nos objectivos apresentados para 

2011, aposta na criação de sistemas e actividades na área da comunicação. Por fim, salientou o 
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papel da aprendizagem, na qual pretende melhorar as competências, motivar os colaboradores e 

integrar os valores corporativos. Em relação aos objectivos estratégicos, explicou que foram 

definidos em 2008 e vão até 2013-2015 e referiu que têm que acompanhar o Programa Territorial 

de Desenvolvimento do Oeste e como tal os objectivos traçados são os que têm que seguir. O 

primeiro objectivo é o planeamento e implementação da estratégia regional; o segundo é a 

promoção, gestão e articulação de políticas e investimentos; o terceiro consiste na promoção da 

inovação e da qualidade; o quarto é a cooperação institucional e promoção regional e o quinto é a 

organização e gestão. Em relação ao orçamento financeiro para 2011, todos devem ter verificado, 

que comparativamente com 2010, o orçamento para 2011 apresenta um decréscimo de 11%, que 

teve como principal causa a salvaguarda das medidas de contenção previstas no Orçamento de 

Estado. Extraordinariamente, em relação à quotização e participação dos municípios, verifica-se 

uma redução, no seu total, de 31%, estando, no entanto, reunidas todas as condições de 

funcionamento que assegurarão a gestão eficiente das necessidades estratégicas operacionais. -------

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo interveio para dizer que em relação à visão 

estratégica, ano após ano vão sendo levantadas novas questões para melhorar a acção. Quer os 

objectivos estratégicos, quer a redução orçamental, estão orientados para os actuais paradigmas de 

contenção da coisa pública e de uma visão lata regional. Referiu achar humorístico que o paradigma 

tenha ocorrido actualmente, devendo ser um paradigma em causa, desde sempre, nomeadamente, a 

optimização de custos e de ganhos. A OesteCIM tem que ser a força motriz para todos os 

municípios acompanharem, percebendo que a escala pode ser importante para consolidar questões 

do QREN. Cada vez vai ser mais difícil efectuar investimento, só numa perspectiva de escala é que 

lá poderão chegar, tal como a redução de custos, só pode ser feita, tendo em conta a perspectiva de 

escala. Salientou o esforço feito na redução orçamental para o ano de 2011. ----------------------------

-----O Senhor Luís Barros Mendes referiu que todos os seus comentários e sugestões têm a ver 

com questões de interesse de toda a Região Oeste, embora já tenha dito que não é um regionalista, 

até porque a presente Assembleia não é de uma região administrativa, porque ainda não existem. 

Entende que uma Assembleia de uma Comunidade Intermunicipal não deve, em circunstância 

alguma, prender-se com questões particulares dos concelhos, deve cingir o seu trabalho às questões 

de interesse comum aos doze concelhos que compõem a Comunidade. Nesse sentido, mostrou-se 

seriamente preocupado com a questão orçamental e financeira da maioria dos concelhos e por isso 

questionou o Concelho Executivo: “Nas conclusões do orçamento e das grandes opções do plano 

vem uma afirmação que diz que é possível ter uma redução de 31% deste orçamento, uma vez que 
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os valores em dívida de anos transactos permitem suportar os encargos para 2011.” Questionou se 

os valores em dívida referidos, dizem respeito às quotizações dos vários municípios, sabendo todos, 

que a situação orçamental para 2011 vai ser altamente penalizante para todos os municípios da 

Região. Como é que é expectável que a dívida que transita do ano anterior possa vir a ser liquidada 

no ano de 2011? Se o orçamento se baseia nesse pressuposto, como é que se vai conseguir chegar a 

uma situação de equilíbrio. --------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo respondeu que os valores em dívida não 

dizem só respeito às quotas dos municípios, também têm a ver com outras questões. Sendo certo 

que para o funcionamento institucional da OesteCIM, pensa que tem que haver alguma mutação ao 

nível da quotização, porque é exequível com uma quota menor, o funcionamento institucional da 

OesteCIM. Para além disso, com a extinção da Resioeste, para a AMO MAIS e com a sua fusão 

com a Valorsul, vão ter algumas receitas, devidas pelas transmissões das acções. Com esse 

resultado líquido, decidiram que parte substancial desse dinheiro seria para liquidar dívidas dos 

municípios para com a OesteCIM. Ou seja, a mutação accionista fica quase retida pela OesteCIM, 

que faz o rateio devido das dívidas que os municípios têm para com ela. Assim, efectuada a referida 

operação, as dívidas dos municípios ficam substancialmente regularizadas perante a Comunidade 

Intermunicipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor César Santos interveio para questionar se o compromisso entre as Câmaras de 

reduzir a quotização em 31% é relativo a cada uma ou no global. -----------------------------------------

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo respondeu e afirmou que o que disse foi 

uma explicação de como vão fazer o equilíbrio financeiro, relativamente ao passivo existente. No 

que concerne à redução dos 31%, esta tem a ver com um reajustamento que está a ser feito nas 

quotas de cada município e que vai ter o resultado global em termos de receita. Afirmou que a 

OesteCIM, com uma receita menor conseguirá funcionar na sua plenitude e passou a palavra ao 

Secretário Executivo, para mais explicações. ----------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM adiantou, que em relação às dívidas com as 

quotas foi criado, em Abri, um plano de pagamentos com as Câmaras, que está ser respeitado pelos 

Srs. Presidentes. Essas dívidas têm a ver com projectos que foram dinamizados na Comunidade, 

projectos de excelência, como é o caso do Oeste Digital. No momento, é possível a redução 

apresentada, porque estão a fazer uma política de gestão pública em termos de negociação de 

contratos, de revisão de projectos, para se aperceberem de como podem rentabilizar todos os 

projectos que foram definidos no âmbito das Grandes Opções do Plano. ---------------------------------
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-----O Senhor Tiago Gonçalves deu os parabéns à equipa que fez a produção dos documentos, 

porque ao contrário dos últimos anos, não houve um copy paste da estrutura anterior, notando-se 

que houve uma alteração da metodologia, da discussão dos próprios documentos e do seu conteúdo. 

Realçou o realismo e o risco, assumido na intervenção do Sr. Secretário Executivo, quanto às 

obrigações a que se propõe cumprir. Colocou uma questão relativa às despesas de capital, aquisição 

de bens e serviços em que predomina a aquisição de equipamento e software informático, sendo 

que só para o ano de 2011 está prevista uma verba de cento e quarenta e dois mil euros. Gostaria de 

ter mais esclarecimentos quanto à questão e deixou um contributo no sentido de se poder estudar a 

viabilidade de introduzir um conjunto de software livre. Relativamente ao reforço da marca Oeste, 

referiu que a imagem também passa, actualmente, pelas redes sociais, pelo que gostava de saber se 

tal está previsto. Salientou o desempenho por parte da Comunidade, no sentido de dar resposta a 

algumas das questões colocadas anteriormente. -------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Carlos Marques fez um reparo, de carácter meramente técnico, tendo a ver com o 

mapa de pessoal. Utilizou duas lupas mas não conseguiu ler uma única palavra e espera que o 

documento seja corrigido nessa parte, visto, de resto, estar bem elaborado. ------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho mostrou-se satisfeito com o documento, referindo que 

inova em relação aos congéneres dos anos anteriores e continua a ter uma estrutura clara e 

perceptível, que já era uma característica patente. Quando se fixam nos projectos, obviamente, 

quem elaborou o documento, elencou-o, tendo em conta os antecedentes e as missões da OesteCIM, 

mas não se pode excluir, e ninguém o fez, que outros projectos poderiam, em alternativa, integrar o 

documento. O essencial é que quando se chegue à hora de avaliar a concretização, quando for 

apresentado o relatório de execução, verem em que medida é que o cotejo entre as intenções e as 

realizações é suficientemente gratificante. Referiu, por último, o objectivo estratégico IV, de 

cooperação institucional, dizendo que vê a OesteCIM como um espaço de agregação das dinâmicas 

municipais, mas também de mediação relativamente a outras instituições, que não as autárquicas. 

Existe um exemplo dessa cooperação institucional, a Agência Regional de Energia e Ambiente e 

gostaria de ver como na área do ambiente, outro tanto na área social, mais precisamente na área da 

saúde. As instituições de saúde que dependem, em regra, da Administração Central, são muito 

fechadas e deveriam fazer algo para que elas se abrissem à cooperação Institucional. A OesteCIM 

poderia ser uma plataforma que reforçasse essa abertura, começando por objectivos modestos, mas 

relevantes e relembra um défice cujas responsabilidades têm de ser atribuídas às autoridades de 

saúde em Portugal, o défice da educação para a saúde. A vida de cada um, muitas vezes, encurta-se, 
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por não terem suficientes conhecimentos sobre a forma de a preservar. Deixou um apelo, para que 

num próximo instrumento, que será no próximo ano, ao abrigo do objectivo estratégico IV, tudo se 

faça para forçar a abertura da porta das instituições de saúde, para que venham trabalhar com a 

OesteCIM e uma forma sem custos relevantes é, precisamente, na vertente da educação para a 

saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente do Conselho Executivo para esclarecimentos, visto não se registarem mais intervenções. 

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

da OesteCIM, pedindo autorização para depois concluir o ponto. ----------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM agradeceu, em nome da equipa técnica da 

OesteCIM, os elogios ao documento. Em relação ao mapa de pessoal, reconheceu que o documento 

não está legível e que o lapso vai ser resolvido. Agradeceu ao Deputado Tiago Gonçalves pelas 

questões pertinentes que coloca e pelas ideias que sugere. Em relação ao software livre, referiu que 

a OesteCIM está atenta a todas as questões de custos e licenças. Em relação às despesas de capital 

com software, referiu que tiveram em conta vários projectos, principalmente a Central de Compras 

e a aquisição de todo o software necessário para dinamizar e implementar o projecto, que é um 

projecto de economia de escala. Outro projecto, tem a ver com uma candidatura do QREN, de 

Apetrechamento Tecnológico das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do Oeste. Vão ser 

necessários softwares, também, no âmbito do projecto SIG e do parque informático da OesteCIM e 

dos municípios. Em relação às redes sociais referiu estarem atentos e que estão a analisar questões 

mais técnicas, como por exemplo a questão da Web 2.0 e 3.0, com a participação dos cidadãos. As 

redes sociais fazem parte do plano de comunicação institucional da OesteCIM e dos municípios, 

que está a ser elaborado e será posteriormente apresentado. Em relação à área social, referiu que a 

área da saúde não faz, directamente, parte do plano, mas agradeceu a sugestão. ------------------------ 

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo referiu que, no que concerne ao objectivo 

estratégico IV, efectivamente, a cooperação institucional tem que ser reforçada e a função da 

OesteCIM deve ir cada vez mais para os valores imateriais, porque perde-se quase 90% do tempo a 

falar em obras físicas e nem percebem que a sua função é contribuírem para a felicidade do cidadão 

e esta abrange todas as áreas, desde a educação, emprego, à qualidade de vida e à saúde. Na 

cooperação institucional, têm muito que fazer ao nível dos valores da imaterialidade, sendo certo 

que não podem olvidar o papel extraordinário que os municípios têm feito, nessa cooperação 

institucional e referiu ter esperança que a OesteCIM abrace a experiência que os municípios, por si, 
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já têm na referida matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche elogiou a intervenção do Deputado 

José Augusto Carvalho, uma vez que traz para a realidade da Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

a dimensão social. Existem constituídos no Oeste dois Agrupamentos de Centros de Saúde, um a 

norte e outro a sul. O Agrupamento existente a norte contempla seis municípios, nomeadamente, 

Alcobaça, Nazaré, Peniche, Caldas da Rainha, Óbidos e Bombarral, no qual o conceito de 

Comunidade tem estado a ser desenvolvido, presidido pela Enfermeira Clara, que é Vereadora da 

Câmara Municipal de Peniche. Tem sido suscitado junto dos seis municípios a indicação dos 

representantes das Assembleias Municipais para o seu arranque, em definitivo. A sul, o 

Agrupamento é presidido pelo Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, o Sr. José Manuel 

Custódio. Faz todo o sentido que haja uma partilha de informação dos Agrupamentos para a 

Comunidade Intermunicipal e desta para todos aqueles que a integram. Recentemente houve, na 

Nazaré, uma reunião preparatória, realizada no dia dezoito e está prevista outra para breve, logo que 

os municípios indiquem o seu representante. Foi elaborado, no conjunto dos seis municípios, o 

Plano para a Saúde dos Municípios na Área de Abrangência do ACES Norte. Fará sentido a 

integração de informação e partilha, porque nos dias de hoje, a matéria referida é de grande 

importância. Por fim, tomou a liberdade de dar como nota, que no quadro dos órgãos sociais da 

ADRO eleitos no dia quinze de Novembro, um dos temas que está no seu Plano de Actividades é a 

realização do Congresso do Oeste, em Alenquer, como ficou definido em Alcobaça. A dimensão 

social do Oeste vai estar presente nos temas do congresso e apelou ao envolvimento da Assembleia 

Intermunicipal no acompanhamento do trabalho. ------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues falou em nome da CDU, referindo que a partir do documento em 

discussão, têm uma missão e uma visão, que são muito importantes. Têm clientes internos e 

externos, os internos são os municípios e os externos, são os munícipes do Oeste e todos os que o 

visitam. Em nome da CDU desejou que os objectivos estratégicos sejam concretizados e que o Dr. 

André Macedo, com a sua juventude, profissionalismo e competência, consiga continuar a unir o 

Oeste, nos anos difíceis que se adivinham para todos os concelhos e autarquias. É uma missão que 

levará a contento. A Assembleia também tem uma missão, que ainda não conseguiu concretizar, 

porque podem continuar a deixar viver o bicho político que todos têm, mas não consegue ver 

amigos e oestinos a tratarem-se da forma como o fizeram na presente reunião. Têm a missão de unir 

o Oeste e deixar as partes políticas de lado, todos são políticos, mas todos gostam do Oeste e têm 

que estar disponíveis para o que o Conselho Executivo precisar. ------------------------------------------
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-----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 2011 da 

OesteCIM, foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 4 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ORGÂNICO E RESPECTIVO 

ORGANIGRAMA DA OESTECIM ------------------------------------------------------------------------- 

-----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 o Regulamento Orgânico é 

uma estrutura hierarquizada, simples, com duas unidades orgânicas, equiparadas a divisões. No 

patamar máximo está a Assembleia Intermunicipal, depois o Conselho Executivo, ao qual 

pertencem todos os Presidentes de Câmara da Comunidade e o Secretário Executivo. Depois estão 

as unidades equiparadas a divisões, o gabinete de cooperação estratégica e o gabinete de controlo e 

gestão da contratualização e existe ainda, uma área administrativa e uma área de planeamento. Não 

se trata de uma reformulação substancial à estrutura hierárquica existente. No que concerne a 

questões orçamentais, reforçou que o que está previsto é a diminuição de despesa e não aumento da 

mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

intervenção ou pedido de esclarecimento sobre o assunto e não havendo registo, colocou a proposta 

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

-----O Ponto 4 – Aprovação do Regulamento Orgânico e respectivo Organigrama da OesteCIM foi 

aprovado por unanimidade---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 5 – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE REGULAMENTO DE DURAÇÃO DO 

HORÁRIO DE TRABALHO DA OESTECIM ----------------------------------------------------------- 

-----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 informou que o documento resulta do 

cumprimento da legislação em vigor, da Lei nº 59/2008, do Acordo Colectivo de Trabalho nº 

1/2009 e do Regulamento de Extensão nº 1-A/2010 de 2 de Março do corrente ano. Trata-se da 

aprovação de um regulamento que tem que ter um enquadramento legal vigente. -----------------------

-----O Senhor Carlos Marques interveio para apontar uma falha de redacção no documento, 

nomeadamente, na alínea a), do ponto 3, da cláusula 10ª. Falta uma palavra para dar conteúdo à 
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frase, da maneira que está redigido não é perceptível “Trabalhador progenitor com filhos à idade 

de doze anos” deverá ser “Trabalhador progenitor com filhos até à idade de doze anos”. ------------

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo referiu que foi uma chamada de atenção 

positiva e informou que deve ser acrescentado ao documento a palavra “até” e que o documento 

seja considerado já com a correcção. ---------------------------------------------------------------------------

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

Conselho Executivo à votação, com a introdução da rectificação feita ao documento pelo Deputado 

Carlos Marques----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Ponto 5 – Aprovação do Projecto de Regulamento de Duração do Horário de Trabalho da 

OesteCIM, foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 6 – APROVAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL 

DA OESTECIM -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 informou que o documento é um código 

de princípios a que todos devem estar sujeitos enquanto cidadãos, tendo os dirigentes e 

trabalhadores acréscimos suplementares e complementares nos deveres éticos, enquanto 

profissionais. Elencaram algumas questões como o sentido de responsabilidade social e ética; a 

consciência dos impactes da sua actividade na sociedade; o alcançar a excelência nos seus serviços; 

promover a igualdade de oportunidades entre os colaboradores; prevenir a corrupção e ilícitos; 

assegurar uma maior transparência; introduzir e renovar noções de disciplina e de responsabilidade. 

São princípios gerais que parecem óbvios, mas eram inexistentes em termos de regulamento e 

código, o que pode ter consequências eventuais, pelo incumprimento de alguns dos deveres. É um 

código de princípios que decorre de todos, enquanto cidadãos, mas é importante estarem 

consubstanciados num documento para terem uma forma legal mais premente e mais 

responsabilizadora. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor José Augusto Carvalho referiu que no ponto 2.3 da “Função Social e 

Responsabilidades Sociais”, percebe o enfoque que é dado à função social, suportado no que é 

matricial aos municípios, o ordenamento do tecido urbano, a aproximação das populações, a 

qualidade de vida e o ambiente. Mas o conceito de responsabilidade social, no segundo parágrafo, 

merecia outro desenvolvimento. Não se lhe afigura que o referido parágrafo, esteja de acordo com 

as últimas aquisições, particularmente, nos tempos que correm. Qualquer instituição pública ou 
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privada, deve sentir-se co-responsável, relativamente à comunidade em que está inserida e onde 

desenvolve a sua actividade, independentemente de quais sejam os seus fins. Particularmente, a 

OesteCIM, poderia ser um elemento catalisador, indutor, estimulante, difusor de uma cultura de co-

responsabilização na sociedade que todos integram. Sugeriu que votassem favoravelmente o 

Código, deixando uma recomendação, para que em termos de redacção, o parágrafo pudesse ser 

enriquecido na dimensão externa. A OesteCIM assume-se co-responsável na dimensão externa, 

relativamente à comunidade em que está inserida. -----------------------------------------------------------

-----O Senhor Duarte Nuno interveio para dizer que o documento poderia ser de uma 

multinacional, de uma empresa, não lhe parece ter a natureza de um documento de uma 

Comunidade Intermunicipal ou de um Município. O documento tem a preocupação de controlar, de 

regular a comunicação interna, sendo um documento mais dirigido aos trabalhadores do que a quem 

deve servir, ou seja, os munícipes dos diferentes municípios, que na sua opinião, não deviam ser 

chamados de clientes. Parece-lhe uma designação demasiado empresarial, o documento é pouco 

institucional. Os preâmbulos antes do regulamento, propriamente dito, não têm lógica, nem relação; 

ao verificarem o ponto 2.3 da “Função Social e Responsabilidades Sociais”, existe uma afirmação 

“vai para além da Gestão dos Fundos Comunitários”, nomeadamente “o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos seus trabalhadores”, ou seja, formação que é dada, quase sempre, com 

fundos comunitários que a Comunidade recebe. Acha o documento demasiado pobre e diz não 

poder votar o documento; fala-se em transparência, participação dos cidadãos e depois vem a 

relação com a comunicação social, em que é dito que ninguém pode falar sem estar devidamente 

autorizado. É mais um documento que antecipa e mantém bem controlada a estrutura dos 

trabalhadores, do que um código de ética e afirmou não poder votar favoravelmente nos moldes em 

que o documento está feito. Resumiu dizendo que os munícipes não devem ser tratados como 

clientes, são contribuintes; por outro lado, a referência ao que os trabalhadores podem ou não dizer, 

parece-lhe exagerado numa instituição que deve suscitar a participação, a todos os níveis e é uma 

instituição que representa vários municípios, supra municipal, intermunicipal. Reafirmou que o 

documento lembra uma multinacional, preocupada com fugas de informação e não uma instituição 

intermunicipal, que ainda tem muito que crescer, que fala de unir, agregar, mas ainda tem um longo 

caminho a percorrer. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo informou que devem existir enormíssimos 

equívocos. Quando falam de um código de ética, é para os trabalhadores, a OesteCIM não pode 

fazer um código de ética para os seus cidadãos. Quer a questão da visão, quer da função social, 
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servem para fazer o enquadramento da própria instituição, das responsabilidades que tem perante os 

cidadãos e, como tal, os seus funcionários estão sujeitos a determinadas normas de ética, de 

funcionamento e de procedimento. O positivar essas normas, mesmo só em termos de princípios, 

não é uma questão de ataque ao trabalhador, pelo contrário, pode ser uma questão, fortíssima, de 

defesa do trabalhador. Nos termos da legislação laboral, quando as questões não estão perfeitas, em 

termos normativos, muitas questões são dirimidas pelas questões de princípio de funcionamento. 

Pode, determinado trabalhador, pôr em causa alguma norma expressa em termos de legislação 

laboral, mas cumpriu um dever da instituição. O código de ética não pode ser só entendido como 

uma restrição dos direitos do trabalhador, porque esses estão feitos na norma geral e esta tem um 

conceito lato, de princípios. Tanto pode funcionar para o bem como para o mal, sendo certo que o 

código não tem a força de ultrapassar a Lei vigente da República. Trata-se de uma questão 

normalíssima de uma instituição, que tem uma função na sociedade, de dar a sua visão em termos 

de preâmbulo, a sua função e depois pôr uma questão de princípios, de ética, a que todos os 

funcionários e Secretário Executivo, estão sujeitos. Pode-se considerar que é perfeccionismo a 

mais, mas não se podem fazer outras leituras do que está apresentado. -----------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM salientou que os princípios do código não se 

regem por princípios empresariais, tem a ver com princípios da Carta de Ética da Administração 

Pública, documento base na elaboração do presente código. ------------------------------------------------ 

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo informou, ainda, que se a Assembleia 

Intermunicipal autorizar a reformulação do parágrafo, apresentada pelo Deputado José Augusto 

Carvalho, que o farão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Conselho Executivo à votação, com a nota de que o ponto 2.3 do Código de Ética irá ser alvo de 

uma rectificação, por parte do Conselho Executivo, conforme intervenção do Deputado José 

Augusto Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Ponto 6 – Aprovação do Código de Ética e Conduta Profissional da OesteCIM, foi aprovado 

por maioria, com uma abstenção e um voto contra. ---------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que faltavam 

discutir dois pontos da Ordem de Trabalhos, nomeadamente, a Proposta de Adesão da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste ao CREIAS – Oeste e Outros assuntos de interesse regional, sendo que já 

era meia-noite. Sugeriu que se continuassem os trabalhos, tendo em conta que o Regimento prevê a 

prolongação dos trabalhos até à uma hora. Questionou os Deputados para ver se algum se opunha à 
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prolongação dos trabalhos até à uma hora da noite, não se verificando oposição. -----------------------

------O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo referiu que conseguiriam, facilmente 

cumprir os trabalhos até à uma hora. --------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 7 – PROPOSTA DE ADESÃO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

OESTE AO CREIAS-OESTE (CENTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E INVESTIGAÇÃO 

ASSOCIADA À SUSTENTABILIDADE 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 explicou que a rede Creias-Oeste é uma 

rede de carácter informal, não tem personalidade jurídica, logo não tem obrigações e 

responsabilidades do ponto de vista do direito, no entanto tem o desiderato de promover a Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável. A OesteCIM deve proceder à adesão porque acreditam no 

Creias, que foi reconhecido como um Centro Regional de excelência na educação para o 

desenvolvimento sustentável, pela Universidade das Nações Unidas e, desde essa data está inserida 

no Movimento Internacional da RCE. Assim, é com orgulho e honra que se faz a proposta de 

adesão ao Creias. Informou que o Fórum do Oeste pela Educação e o Desenvolvimento Sustentável, 

na qual a OesteCIM teve participação, foi a última actividade desenvolvida pela Rede Creias-Oeste 

e consistiu na realização de Actividades Descentralizadas, ao longo de dois meses sobre diversas 

matérias relevantes, tendo culminado num Evento Central, repleto de comunicações de qualidade, 

quer pelos temas apresentados quer pelos oradores. Por fim, voltou a salientar, que o Creias não 

tem personalidade jurídica. --------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Carlos Marques interveio para fazer uma pequena correcção, onde se lê Relatório 

de Actividades do Creias, no dia nove de Fevereiro, consta um workshop sobre Sustentabilidade do 

Meio Rural” onde existe um erro, nomeadamente na palavra “Pregança”, do Cadaval, sendo que o 

nome desta localidade é “Pragança”. “Pregança”é o nome de uma localidade na Lourinhã. ----------- 

-----O Senhor Vice Presidente do Conselho Executivo elogiou o perfeccionismo do Deputado 

Carlos Marques, contudo referiu que o documento não é da OesteCIM, mas sim do Creias-Oeste. --

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

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

-----O Ponto 7 – Proposta de Adesão da Comunidade Intermunicipal do Oeste ao CREIAS – Oeste 

(Centro Regional de Educação e Investigação Associada à Sustentabilidade do Oeste), foi aprovado 

por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----PONTO 8 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL -----------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que tinham restado 

alguns Deputados que haviam pedido a palavra, no ponto das Informações e foram remetidos para o 

presente ponto, porque já se havia esgotado o período Antes da Ordem do Dia. -------------------------

-----A Senhora Teresa Faria afirmou ter cinquenta e dois anos e trinta e três de serviço no ensino 

em todos os graus. Já deu aulas no Primeiro Ciclo e no Ensino Superior e contrariamente ao colega 

de Bancada, que diz que já não se indigna com nada, a própria mantém o direito à indignação. 

Referiu não estarem a falar de uma dicotomia entre ensino particular e ensino oficial, pela razão 

que não estão a falar de instituições de ensino com fins lucrativos. Estão a falar de instituições de 

ensino, que existem na rede educativa e nas Grandes Opções do Plano, existe a referência à 

elaboração de uma Carta Educativa Regional, logo têm toda a legitimidade para apresentar uma 

moção de preocupação, pelo eventual encerramento de escolas, que vão pôr em causa a resposta 

educativa aos cidadãos e contribuintes. Garante que não há alternativa na Rede Educativa se certas 

escolas forem encerradas. Trabalha na escola, do concelho da Lourinhã, geograficamente mais 

perto do Externato de Penafirme, trabalha em Ribamar e sabe o número de turmas que comporta a 

sua escola, que não comporta de maneira nenhuma, nem 50% dos alunos do Externato de 

Penafirme. Mais perto, existe a Freiria e depois as escolas da cidade de Torres Vedras. Por isso, a 

situação pode causar verdadeiros embaraços na Rede Educativa e não acredita que possam vir a ser 

construídos, a médio prazo, estabelecimentos públicos na Região. Destacou, do documento 

aprovado por todos, que a OesteCIM tem valores centrais, a prestação de serviço público, a 

responsabilidade, o rigor e a integridade. Na defesa desses valores propôs, em nome da Bancada do 

PSD, a aprovação da moção, que passou a ler e se transcreve: “A Região do Oeste, composta por 12 

concelhos, integra na sua rede educativa diversos estabelecimentos de ensino particular e 

cooperativo que têm desempenhado cabalmente a função educativa que lhes foi atribuída, a saber: 

Externato de Penafirme; Externato Dom Fuas Roupinho; Externato Cooperativo da Benedita; 

Externato João Alberto Faria, entre outras. ------------------------------------------------------------------ 

-----Estas Escolas têm contribuído para a formação de gerações, para o sucesso educativo de 

crianças e jovens ao longo de décadas pelo que não pode o seu funcionamento ser posto em causa, 

tendo como pano de fundo o simples corte orçamental. ----------------------------------------------------- 

-----Tendo a OesteCIM nas suas competências a análise e apoio à implementação de uma rede 

educativa de qualidade, manifesta a sua total discordância com esta medida legislativa que pode 
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obrigar ao encerramento destas instituições.”. Referiu que a mesma ficou entregue à Mesa, para 

ser devidamente votada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou ter sido entregue à 

Mesa um Requerimento/Ponto de Ordem, que passou a ler e se transcreve: “Requeiro Sr. Presidente 

da Mesa que nos proporcione o conteúdo do Diploma legal que está ser discutido nesta 

Assembleia, dado que não posso em consciência vir a votar este assunto por estarmos a discutir um 

diploma que não me foi permitido conhecer”, do Deputado Fernando Rodrigues. Informou depois o 

Deputado de que não têm o documento, porque o diploma não foi promulgado. ------------------------

-----O Senhor Fernando Rodrigues interveio para informar que não conhece, nem conseguiu, 

ainda, obter o diploma. Afirmou ser responsável por um colégio particular, sendo que há doze anos 

atrás tinha responsabilidades mais elevadas no colégio, que tinha um contrato de associação com o 

Governo, mas com a legislação que se encontrava em vigor na altura e, por necessidade, foram 

construídas mais duas escolas públicas, o que contribuiu para que o referido contrato fosse cortado, 

tudo, com a legislação de 1983. Sendo interessado, no assunto, já procurou encontrar o diploma 

legal actual e não conseguiu, porque até estaria mais indignado do que todos os outros. Informou 

que o colégio, na altura, perdeu alguns alunos, tendo mil a mil e quinhentos alunos, mas que hoje já 

comporta mil e oitocentos. Também está preocupado, tem um contrato simples, em que o Estado 

apoia as famílias carenciadas a frequentarem as escolas. O colégio é pago, deixou de ser grátis, 

quando perdeu o contrato de associação, embora as famílias mais carenciadas continuarem a ter o 

apoio do Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho fez uma interpelação à Mesa para que esta ponderasse a 

interrupção dos trabalhos por dez minutos para poderem suprir algumas insuficiências de 

informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Deputado José Augusto Carvalho, de se suspenderem os trabalhos por dez minutos, à votação, 

tendo a mesma sido reprovada, com trinta e um votos contra, duas abstenções e dezassete votos a 

favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Pedro Costa informou que deixa para o Presidente do seu Grupo Parlamentar, 

apresentar a posição do que acabou de acontecer na casa, que em nada dignifica a OesteCIM, estão 

a discutir o Oeste e não Penafirme. Afirmou ter sido educado em colégios privados até ao 11º ano e 

subscreve na íntegra, aquilo que o seu colega disse, sobre o problema da educação. Insistiu em 

colocar alguns assuntos relacionados com o Oeste. Referiu que a crise também chegou aos 
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membros da Assembleia Intermunicipal, e que esta não é só no país, mas sim a nível mundial. Há 

pouco falavam muito da Ota ou do PROT e afirma estar uma pessoa ligada ao problema da Ota, que 

podia ter vindo explicar o que se passou. Se não há Ota, alguns sabem bem porquê e ninguém tem 

coragem de o dizer. Propõe à mesa a colocação de uma máquina de distribuição de água, porque 

também têm direito. Afirma ter questões relacionadas com o Oeste para colocar, questões que não 

são a política, pura e dura, que tem sido feita na reunião. Perguntou qual a posição dos Senhores 

Presidentes de Câmara quanto a um movimento que se passa com a adaptação da Base de Monte 

Real a um aeroporto civil? Os membros da casa merecem ter a opinião dos Srs. Presidentes, a Ota, 

infelizmente ou não, já acabou. Depois, referiu um assunto que já havia abordado na reunião 

anterior, a Mala Posta dos Carreiros, informando que não é uma infraestrutura das Caldas da 

Rainha, nem de A-dos-Francos, mas referiu ser de muito mau gosto, o Instituto de Estradas de 

Portugal, ter à venda o edifício. A OesteCIM devia encontrar, com parcerias, maneira de tentar 

rentabilizar o edifício, que é Património Nacional, não é para ser vendido em hasta pública a um 

particular qualquer. Se é um edifício que está representado no Museu dos CTT, em Lisboa, com 

uma miniatura, apela a que o Oeste pegue na casa da mala Posta, para si. Por último, referiu que se 

fala muito em energias renováveis e gostava de saber se há algum ponto de situação, em termos do 

Conselho Executivo, para o problema dos sub- produtos dos aviários, sabendo existir uma grande 

zona de aviários no Cadaval e em Caldas da Rainha. Perguntou se havia alguma aplicação de 

biogás, nas Grandes Opções do Plano, que tem muitas coisas boas, mas também tem pobreza na 

apresentação de ideias. Falou, também, do aproveitamento de biomassa florestal e perguntou se lhe 

podiam dar alguma ideia face a esse assunto. Por fim, referiu a linha do Oeste, defendida por todos. 

Sabe que estão em crise, mas espera que a OesteCIM, junto da CP e da Refer faça com que a linha 

seja aproveitada, seguindo, por exemplo, o que está a ser feito no norte do país, na linha do Douro, 

que está a ser dedicada ao turismo e que se faça um bom aproveitamento do material que não se vê 

a circular no Oeste, mas que circula no norte. -----------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho informou que quando pediu a palavra, queria referir-se ao 

que é manifesto, que frequentemente é troca de impressões nas mais diversas sedes, por pessoas 

que se interessam por um serviço que é essencial ao desenvolvimento, à qualidade de vida e à 

imagem da Região – a Região é tanto mais atractiva quanto melhores serviços a caracterizam – e a 

EDP, no Oeste, tem prestado serviços deficientes. O que tem consequências económicas, 

consequências em termos de qualidade de vida, atenta à função da energia eléctrica e ao nível da 

atractividade da Região, não obstante os apregoados milhões de euros, que terão sido investidos em 
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2010. Deviam votar um mandato ao Conselho Executivo, para veicular junto da EDP que as coisas 

não estão bem. Depois, mudou de assunto e referiu não haver ninguém na sala que não reconheça o 

mérito das instituições de ensino privado na Região Oeste, até pelo conhecimento pessoal que todos 

têm da qualidade de serviço que é prestado. Recusa-se a admitir, como está a ser veiculado, que 

haverá uma radical alteração ao regime desses estabelecimentos, com uma drástica redução na 

despesa pública, ao ponto de, inevitavelmente, terem de se encerrar muitos estabelecimentos, 

milhares de professores e funcionários terem como destino o despedimento. O dramatismo 

apresentado, tem algo de insólito, que se recusa a admitir. Pediram uma coisa tão óbvia e singela, 

que não percebeu com que argumento recusaram; era a oportunidade de quem não estava 

documentado se documentar. De outro modo, forçarem o voto sem terem a fundamentação 

essencial da informação é uma violência anti-democrática, que estão a exercer. ------------------------ 

-----O Senhor Tiago Gonçalves referiu ter bastante respeito pelo Sr. Presidente e restantes 

membros da Mesa, mas tinha que fazer um reparo, em relação à convocatória. Diz a alínea c) do 

artigo 13º, da Lei nº 45/2008, que faz parte da Ordem de Trabalhos das sessões, a apresentação de 

uma informação escrita sobre a actividade da Associação e uma informação financeira, a serem 

apresentados pelo Conselho Executivo. Como tal não tem vindo a ser cumprido, chamou a atenção 

da Mesa para a necessidade de se cumprir o que vem previsto na Lei do Associativismo Municipal. 

Falou das condições de trabalho na sala, na qual a localização dos Srs. Presidentes de Câmara está 

incorrecta, porque os membros não conseguem olhar, cara a cara, para os Srs. Presidentes. Acha 

que tem que se incentivar o uso dos equipamentos informáticos portáteis, para que tenham 

condições para os usar e os possam colocar sobre a mesa/cadeira; que tenham pontos de energia 

para poderem ter as baterias dos computadores ligadas, de outra maneira, não faz sentido receber 

um cd em casa, com os documentos, se tiverem que os imprimir. O que se facilita de um lado, 

prejudica do outro e a economia actual deve apostar em valores ambientais. Em relação à proposta 

do Deputado José Augusto Carvalho, referiu ter sido a primeira vez que uma maioria impôs a uma 

minoria votar um documento, que formula considerações sobre um texto legal, que a minoria 

desconhece. A postura ficará registada, percebe as posições de quem não está habituado a viver 

com opiniões diferentes, mas tem que haver respeito uns pelos outros. Vêm para a reunião dizer que 

têm que construir o Oeste, têm que ter união, trabalhar em conjunto e, quando há uma minoria que 

propõe fazer um intervalo, receber informação e conciliar um texto, votam contra. --------------------

-----O Senhor Marco Claudino salientou que quando se quer dar uma imagem e depois não é a 

realidade, acontecem os problemas. Ao contrário do que o Deputado Tiago Gonçalves disse, eles 
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não quiseram impossibilitar que todos conhecessem o diploma legal, perguntaram durante cinco 

minutos qual o endereço a enviar o diploma. A única diferença foi, ou se interrompiam os trabalhos 

ou não, enquanto os serviços estavam a imprimir e, por uma questão de solidariedade, apenas 

queriam permitir que pudessem continuar os trabalhos. Perceberam que não conhecem, nem 

querem conhecer o diploma. Informou que podiam perguntar ao Sr. Presidente da Câmara de Torres 

Vedras ou ao Dr. Rui Prudêncio, Deputado indicado pela área Oeste, porque eles já se debruçaram 

sobre o tema e não o fizeram sem conhecimento de causa. Um pouco mais de diálogo 

intermunicipal dentro do Partido Socialista ajudaria. O Deputado José Augusto referiu frases, que 

eram da petição que a sociedade fez e foi colocada na reunião para assinarem, se o desejassem. O 

que estavam a discutir era a moção que o PSD apresentou e o que leu e subscreveu, não continha as 

frases que o Deputado referiu. Salientou, que podem arranjar os subterfúgios que entenderem para 

não incomodar o Governo, mas a realidade clara, é que estão abertos à conciliação, estão 

disponíveis para dar a conhecer o diploma, só não o conhecem e não conciliam se, assim, não o 

entenderem. Por fim, falou do tema que motivou a sua intervenção, referindo que falaram já muito 

da A8, sobre a questão das obras de alargamento, onde também houve um grande esforço para não 

incomodar o Governo e recordou que obteve uma resposta do Ministério das Obras Públicas, que 

garantiu e assegurou que as obras estariam concluídas até ao final do mês de Novembro, o que não 

se verifica. Esperou pelo último ponto, porque estava à espera que partisse da Bancada do PS 

alguma referência à situação, porque o prazo, que se encontra na lei, é de dois anos; na altura 

defendeu que deveria ser a partir de um momento anterior, quando teria sido ultrapassado o tráfico 

médio diário de trinta e cinco mil viaturas, mas mesmo aceitando o prazo que está na lei, a partir do 

momento em que começa a obra, seja essa data quando for no livre arbítrio da concessionária do 

Governo, ela começou dia vinte e sete de Novembro de 2008, fez, sábado, dois anos. Propôs que se 

fizesse, sugerido pelo Deputado José Augusto Carvalho, uma moção de protesto, pelo atraso das 

obras, pelo pagamento de portagens numa auto-estrada que é insegura e pelo atraso, inqualificável, 

das obras da auto-estrada que, apesar de não servir todo o Oeste na zona intervencionada, é um 

assunto regional. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor António Caria dos Santos interveio para transmitir a admiração com que ele e os 

seus colegas da CDU têm estado a assistir à Assembleia Intermunicipal. Estão a assistir mas não 

estão distraídos. Perguntou se não foi o PS que apresentou o Orçamento de Estado, que dá os cortes 

na educação, nos transportes, na saúde. Perguntou se não foi o PSD que também anuiu para que o 

Orçamento fosse apresentado e aprovado. Será que vão ter que discutir mais anos, todos os assuntos 
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dos cortes que vão ser implementados no país e que vão dizer respeito, directamente, à Região 

Oeste? Agora é a questão dos colégios e diz que na Nazaré também há um colégio, e não sabe se 

vai ser afectado. A proposta a apresentar deveria estar melhor consolidada, com o nome de todos os 

externatos e colégios que estão na mesma situação, o “entre outros”, é muito vago. Há uma grande 

divisão partidária na Assembleia, não estão defender o Oeste, mas as capelinhas de cada um. Custa-

lhe estar a assistir a colegas seus, que têm outra capacidade e estão mais inseridos nas coisas, 

alguns são políticos profissionais e poderiam trazer o trabalho de casa mais bem feito e mais 

consolidado. Vieram assistir à Assembleia Intermunicipal, que trazia os pontos da Ordem de 

Trabalho, que leram e estudaram, tendo visto algumas coisas com que efectivamente concordavam 

ou não concordavam, por isso foram votadas. Referiu que se estão a esquecer de outros pormenores 

mais importantes dos membros, enquanto pessoas, utentes e pagantes, são contribuintes de tudo o 

que se passa no Oeste e no país e lembra que a situação de que se fala das escolas, se calhar, não é 

tão grave quanto a da saúde e o hospital, onde está? Os Centros de Saúde, os ACES, que estão 

cortados e só têm uma pequena verba para subsistir e, consequentemente, fazem com que os 

Centros de Saúde não possam ter compressas, seringas. “É uma vergonha e digam lá aos senhores 

dos vossos partidos do Governo e dos vossos partidos da oposição, que, isto sim, é uma vergonha. 

Um português que não tem compressas quando sofre um problema qualquer num Centro de Saúde 

e é enviado para um SAP, que eventualmente, está fechado à hora que a pessoa teve o acidente, 

porque alguém o mandou fechar, também, isto sim é uma vergonha”. Referiu ainda, que num país 

como Portugal, tal vergonha não deveria existir. Façam as petições que quiserem, façam os 

manifestos que tiverem que fazer, mas apela a que se lembrem, que se não lutarem na Assembleia e 

transportarem para fora a luta pelos interesses das pessoas e não dos partidos, não estão ali a fazer 

nada. Se não lutarem com dignidade e capacidade por aquilo a que têm direito, outros vão tê-la 

antes e serão sempre os últimos a terem os benefícios. Estão com intenção de ajudar, mas os 

presentes não estão a defender o Oeste e já é a segunda ou terceira vez que fala com a mesma 

indicação. Na Assembleia defende-se o Oeste, há que deixar os partidos. --------------------------------

-----O Senhor Pedro Guerra referiu que o Deputado António Caria não deveria estar atento, pois 

as escolas de que falaram, são todas do Oeste, é o Oeste que defendem. Já houve pessoas que 

defenderam o Governo e as suas medidas, mas o problema é só um, ou há moralidade, ou “comem 

todos”. Se é verdade que tem que se apertar o cinto, fazer cortes, se é legítimo que o Governo, em 

face ao buraco criado, com responsabilidade sua e de outros governos, faz com que todos caiam, 

não é aceitável que o Governo faça um corte para o ensino público, segundo dados da DREL, de 
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10% e proponha para o ensino particular 30%. Há uma agravante na matéria, o privado ou empresa 

cooperativa de ensino não pode cortar um tostão de vencimento aos seus funcionários e o Estado 

pode faze-lo entre 5 e 10%. Esta imoralidade é que se contesta, quando se apresenta a moção é por 

o Estado fazer um corte muito maior no ensino privado que no público. Tem que haver moral, 

equidade, justiça e é isso que se reclama num Estado de Direito e, é por isso, que subscreve a 

moção, a favor de todas as escolas sem fins lucrativos, que cumprem a sua missão no ensino 

gratuito, para isso o Estado tinha o contrato de Associação, que se encontra suspenso. ----------------

-----O Senhor Luís Sousa Lopes dirigiu-se ao Deputado da CDU referindo que este deu um ênfase 

ao discurso, de uma forma demagógica, quando se referiu às compressas e aos SAPs. É óbvio que a 

saúde não está bem no Oeste ou no país, de qualquer forma é um exemplo do que deve ser discutido 

na Assembleia. Esta funciona como um fórum intermunicipal onde tudo deve ser discutido, com 

equilíbrio e critério, mas deve ser discutido tudo o que interessa ao território dos municípios do 

Oeste. Quando foi falado no Plano de Actividades e Orçamento para 2011, além dos formalismos, 

quer da parte política, quer técnica, eventualmente poderiam ter aprofundado determinado tipo de 

fragilidades que irão ocorrer em 2011. Se falaram da educação é porque este é um problema que os 

atormenta, como poderiam falar da saúde, do desemprego, que também vai surgindo pela Região, 

como muitos outros problemas que vão surgindo, e os membros como intervenientes e responsáveis 

devem ter os devidos cuidados. O partido comunista também faz imensas propostas, moções, 

alterações ao Orçamento de Estado, é normal que no fórum onde estão, que também é político, que 

as outras forças políticas façam também propostas e a questão das maiorias e minorias é a força da 

Lei, da democracia. Em relação à educação, como disse o colega da Benedita, foram ditas algumas 

falsidades. Há colégios privados que têm contratos simples, de associação e contratos de patrocínio. 

Há entidades que têm interesse no lucro, mas não são essas que o movem; preocupa-se com as 

entidades que foram referenciadas, que fazem e fizeram serviço público, ao longo de muitos anos, 

em nome do Estado. Mostrou-se admirado que o Dr. José Augusto Carvalho, que apesar de já não 

estar na Assembleia da República teve o seu colega, o Dr. Rui Prudêncio, no presente dia, no 

externato de Penafirme e todos tiveram oportunidade de o ouvir, por exemplo na RTP, de certeza 

que ele já teria tido oportunidade de lhe providenciar a alteração ao Decreto 553/80, que o próprio, 

acabou de facultar, igualmente, a alguns colegas. O Decreto 553/80 foi alterado e o principal 

problema é a questão dos contratos, nem tanto a revisão do financiamento, mas o problema da 

insegurança. Têm ciclos de formação de três e cinco anos, enquanto que o que se quer fazer para os 

colégios privados e externatos, é uma renovação anual, o que não se compadece com qualquer tipo 
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de projecto educativo. Nem as acções de formação avulsa, são feitas dessa maneira. Também difícil 

é a questão da estabilidade dos corpos docentes e dos auxiliares de educação. Já numa Assembleia 

passada, surgiu o caso de uma moção pelos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, que o Dr. 

José Augusto também não quis subscrever, e também nessa situação, só queriam ajudar. Há sempre 

uma coisa que não falam, quer seja no Oeste ou nos diversos concelhos e recorda uma máxima do 

PSD, “Quando está em causa a nossa terra, nós estamos sempre primeiro, a nossa terra vem em 

primeiro, mais que o partido”. Referiu, por fim, que não estão a atacar o Governo. --------------------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues respondeu aos colegas do Partido Socialista, que criticaram as 

forças políticas que votaram contra a interrupção, por dez minutos, da Assembleia. Não sabe o que 

levou o PSD a votar contra, no entanto o que levou a CDU a votar contra foi o facto de estarem 

todos de acordo que ninguém tem conhecimento profundo sobre o Decreto-lei, excepto alguns 

colegas presentes; o facto de terem presente que eram zero horas e trinta minutos, quando a 

proposta do PS surgiu para fazerem um encerramento por dez minutos. Relembrou que veio da 

bancada do PSD, do colega anterior, o encerramento de uma Assembleia não muito mais longa que 

a presente, há uns meses atrás o que provocou que tivesse que se fazer outra Assembleia. 

Verificaram, igualmente, que quando o Presidente da Mesa referiu que iriam continuar os trabalhos, 

da Bancada do PS, o Presidente da Assembleia Municipal de Alenquer, questionou se iriam 

terminar os trabalhos ou se iriam terminar até à uma hora, sendo referido que terminaria até à uma 

hora. Por todas essas razões, não tinham e continuam a não ter, condições de parar a Assembleia 

para analisar um documento exaustivo e às cinco para a uma votarem a moção, conscientes do que 

o Decreto-lei refere. Por isso, disse que o voto da CDU não era contra a moção, mas referiu que não 

estão em condições, em vinte minutos, de analisar o documento, que os colegas do PSD iam fazer 

chegar via email, e depois poderem votar na presente Assembleia. Daí o voto da CDU contra o 

encerramento dos trabalhos e não contra a moção. -----------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Rodrigues informou que tinham uma moção e que o PSD quer que a mesma 

seja votada, independentemente, do resultado que venha a obter. A moção defende claramente, do 

ponto de vista do Oeste, todos os externatos ou colégios que façam parte do ensino particular e 

cooperativo, provavelmente não saberão o nome de todos. Não apresentam problemas em defender 

o ensino privado como defenderiam o público, consideram que ambos se complementam e muitos 

dos colégios suprem, no local onde estão instalados, o que são as deficiências do ensino público. 

Por isso, entendem que essa realidade deve ser discutida e analisada, não de uma forma partidária, 

mas sim de uma forma do interesse do que entendem ser o interesse do Oeste. Disse ao Deputado 
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do PS, que fez muita questão que constasse na Acta que o PSD votou contra, mas se fizer as contas 

o PS só teve dezassete votos a favor e o Grupo Parlamentar do PS, ali representado, tem mais que 

dezassete pessoas. Disse que o PSD não tem problemas dessa natureza, o que querem dizer, é o que 

já foi invocado pelo Sr. Júlio, não podem invocar o desconhecimento da Lei, porque esta não saiu 

só para os deputados do PSD, mas para todos, foi discutida na Assembleia da República e encontra-

se para promulgação. Não querem criar nenhuma situação que impeça a votação, mas sim pedir ao 

Sr. Presidente da Mesa, que coloque a moção à votação e o resultado que for ditado, é ditado em 

democracia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vice presidente do Conselho Executivo questionou a Mesa se estariam concluídas 

todas as intervenções e informou que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras 

também queria usar da palavra. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Carlos Marques disse estar afectivamente ligado ao ensino particular e cooperativo. 

Reconhece, pessoalmente, que as instituições referidas, no tempo em que estava no activo, e de que 

foi responsável, produziram um trabalho quase de excelência, reconhece-o publicamente sem 

qualquer sacrifício. Disse não acreditar, minimamente, que as instituições venham a ser tocadas na 

sua função. Seria mau, se elas não fossem convenientemente substituídas, em tempo útil, para que 

não houvesse uma décalage no tempo, para produzir os bons serviços que as instituições têm 

produzido. Jamais iria votar uma moção baseada num diploma que desconhece. Não admite que as 

instituições referidas, nomeadamente, o externato de Penafirme, o Dom Fuas Roupinho, o externato 

da Benedita e o externato João Faria, de Arruda dos Vinhos, venham a ser “beliscadas” na sua 

capacidade de continuarem a desenvolver o processo de ensino e educação. Não acredita, porque 

como já foi dito, não existem escolas oficiais que as possam substituir, excepto o Dom Fuas 

Roupinho, que tem uma escola ao lado, as outras três escolas não têm escola nenhuma oficial que 

as possa substituir. Não acredita que essas instituições venham a ser bloqueadas no 

desenvolvimento do seu trabalho, se o fossem e se o próprio conhecesse, directamente, o diploma, 

votaria favoravelmente a moção. Não vota porque tem a convicção, a certeza absoluta, que as 

referidas escolas não vão ser prejudicadas e porque não lhe deram tempo de conhecer o diploma. 

Salientou que desconhece totalmente o diploma e perguntou: “O que é que querem para fazer força 

política, o abaixo-assinado ou a moção? Uma das duas coisas ou as duas ao mesmo tempo?” E 

pediu que identificassem o diploma legal que, efectivamente, vai fazer os cortes que vão ser factor 

impeditivo que as escolas possam desenvolver o seu trabalho, de acordo com o que têm feito. Se 

permitirem que isso aconteça, vota favoravelmente, porque não admite que, efectivamente, sejam 
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cortadas as condições para que esses externatos funcionem, sem previamente serem criadas as 

condições para que haja escolas oficiais que as possam substituir com a dignidade do trabalho que 

elas desenvolvem. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

recepcionou um requerimento, que se transcreve: “Solicita-se que a moção apresentada seja 

colocada à votação antes do final dos trabalhos da presente Assembleia”, subscrito pelo Deputado 

Luís Rodrigues. Informou que iria colocar à votação o requerimento mas dada a polémica instalada 

com a apresentação do mesmo, o Sr. Presidente da Mesa questionou os membros se havia consenso 

para continuar a discutir, sem pôr, de imediato, à votação o requerimento. Explicou que estava um 

Deputado a ter uma intervenção, quando foi entregue, antes da uma hora, o requerimento na Mesa. 

Voltou a perguntar se havia, por parte de todas as Bancadas, consenso para que prosseguissem a 

discussão, visto existirem quatro pessoas inscritas para falar e no fim das intervenções fariam a 

votação da moção, informando, igualmente, que não se aceitariam mais inscrições para além das 

quatro. Não havendo consenso, informou os membros que iria colocar à votação o requerimento, 

tomando estes as iniciativas que tomarem, porque o documento deu entrada antes da uma hora. ----- 

-----O Requerimento: “Solicita-se que a moção apresentada seja colocada à votação antes do final 

dos trabalhos da presente Assembleia” foi aprovado por maioria, com trinta votos a favor e vinte e 

quatro contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a moção à votação, 

visto já passar da uma hora e os deputados estarem a querer acabar os trabalhos, tendo saído da sala 

alguns elementos da Bancada do PS. --------------------------------------------------------------------------

A moção foi aprovada por maioria, com vinte e oito votos a favor e dez abstenções. ------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal seguidamente colocou à 

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

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

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

pela uma hora e quinze minutos do dia um de Dezembro, de que, para constar se lavrou a presente 

Acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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