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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

ABRIL DE DOIS MIL E ONZE  

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

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

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

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

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

-----Ponto 2 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 1 de 2011 da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----Ponto 3 – Aprovação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2010 da 

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

-----Ponto 4 – Aprovação do Mapa de Pessoal 2011 (de acordo com a orgânica aprovada em 

Assembleia Intermunicipal de 30/11/2010); ------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 5 – Aprovação do Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras 

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

-----Ponto 6 – Aprovação do Regulamento da Tabela de Taxas da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----Ponto 7 – Aprovação do Regulamento de Funcionamento da Formação da Comunidade 

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

-----Ponto 8 – Apreciação de Informação escrita sobre a actividade da OesteCIM e da sua situação 

financeira, nos termos da alínea c) do artigo 13º da Lei nº 45/2008 de 27 de Agosto; ------------------ 

-----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, Raul José Afonso Duarte, César José Lourenço Santos, 

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

Marina Isabel Moita Campos, em substituição de João Pedro Marquis Garcia Rodrigues, Casimiro 

Francisco Ramos, João Carlos Barreiras Duarte, António Fernando Lopes, Luís Francisco Campos 
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Silva, Anabela Martins Sá, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Carlos Manuel Teixeira 

Marques, Pedro Gaspar Rodrigues, Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa, Ana Margarida 

Rodrigues Silva Lé, em substituição de Elsa Maria Vaz Valente Pires, Alberto Manuel de Oliveira 

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

Teresa Maria Farto Faria de Sousa, Hernâni Luís Henriques Santos, Fernando Rui Pereira de 

Oliveira, em substituição de Carla Maria Pereira Custódio, Joaquim Ascenção Pequicho, Maria de 

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

Matias, António Manuel Caria dos Santos, Rogério Manuel Dias Cação, Vítor Miguel Silva 

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

Leitão da Silva, Vítor Manuel Mineiro Lourenço, Rui Manuel Machado Carvalho, Tânia Isabel 

Ramos Mourato Jerónimo, em substituição de Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, João Pedro 

Alves Duarte Gomes, em substituição de Marco Henriques Claudino e António João Leal da Costa 

Bastos, em substituição de Rita João de Maya Gomes Sammmer.------------------------------------------  

-----Tiveram falta justificada os membros: Alberto Manuel Avelino, João Paulo Madeira 

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

Vladimiro Castilho de Matos, Luís Manuel Gonçalves Rodrigues, João Pedro Marquis Garcia 

Rodrigues, Victor Manuel Feliciano Pintéus, Elsa Maria Vaz Valente Pires, António Alberto 

Carvalho Santos, Carla Maria Pereira Custódio, Feliciano José Barreiras Duarte, José Carlos 

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

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

Ribeiro Neves, Marco Henriques Claudino, António Carlos Nunes Carneiro, Rita João de Maya 

Gomes Sammer, Victor Manuel Teixeira Narciso (membro substituto) Alberto Manuel Carvalhosa 

Marcolino (membro substituto), Nuno Gonçalo Cruz Inácio (membro substituto), Manuel dos 

Santos Viana (membro substituto), Vasco Luís Lima Ribeiro (membro substituto) e João Manuel 

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

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

Manuel da Cruz Lourenço, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Jorge 

Marques Inácio, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Jorge Manuel da Cunha 

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

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

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

Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, António Lopes Bogalho. --------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que morreu um 

membro da Assembleia Intermunicipal, o Sr. Artur Mário do Rosário e Silva, da Lourinhã, que 

faleceu depois da última reunião, 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 

foi distribuído nas pastas, o documento final da Certificação Legal das Contas, entregue no dia 

anterior pelo Revisor Oficial de Contas, tendo sido o mesmo enviado por email aquando da sua 

recepção. Informou, também, que estavam disponíveis para entrega, os livros oferecidos pelo 

Deputado Feliciano Barreiras Duarte, que estavam em falta para os seguintes Deputados: Raul 

Duarte, Luís Filipe Barros Mendes, Vítor Marques e António Carneiro. Informou os membros 

quanto às novas condições técnicas da sala, onde existem vários pontos onde podem ligar os 

computadores e que existem quatro computadores e uma impressora para cada um dos grupos da 

Assembleia, onde podem consultar os documentos da reunião ou imprimir qualquer documento que 

seja necessário apresentar. Deu ainda informação que no passado dia 2 de Fevereiro, foi transmitido 

pela Dr. Helena Abreu, aos responsáveis das Assembleias Municipais de cada Município, a data de 

realização da presente Assembleia------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

ambos presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

-----Ofício do Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, datado de dia 15 de Dezembro, a 

solicitar esclarecimentos em relação à reunião de dia 30 de Novembro de 2010; ------------------------

----Documento 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------
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----Email do Deputado Tiago Gonçalves, datado de dia 15 de Dezembro, a solicitar esclarecimentos 

relativamente aos Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas da OesteCIM 

e da Pisoeste; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ofício do Gabinete do Primeiro Ministro, datado de dia 29 de Dezembro, a acusar a recepção 

da moção enviada; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ofício da Assembleia Municipal da Lourinhã, datado de dia 17 de Janeiro, a informar da 

substituição do Sr. Artur Mário do Rosário e Silva, por falecimento, pela Sra. Carla Maria Pereira 

Custódio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício do Gabinete do Secretário de Estado da Educação, datado de dia 19 de Janeiro, a 

responder à moção enviada no dia 7 de Dezembro; ---------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, datado de dia 25 de Janeiro, a acusar a 

recepção da moção enviada; ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício do Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, datado de dia 26 de Janeiro, a 

solicitar um novo esclarecimento em relação à reunião de dia 30 de Novembro de 2010; ------------- 

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

-----Email do Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, datado de dia 2 de Fevereiro, a dar 

conhecimento da resposta do Gabinete do Senhor Ministro da Administração Interna, face às 

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

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

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

-----Email do Deputado Luis Barros Mendes, datado de dia 1 de Fevereiro, a justificar a sua 

ausência na reunião da Comissão das Honrarias e Méritos; -------------------------------------------------

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

----Email do Grupo Parlamentar dos Verdes, datado de dia 18 de Fevereiro, a remeter a intervenção 

da Deputada Heloísa Apolónia aquando da discussão da petição – Pela requalificação e 

modernização da infraestrutura e pela introdução de um serviço ferroviário de qualidade na linha do 
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Oeste - e a acta do debate realizado no dia 26 de Janeiro de 2011 sobre a política de transportes 

públicos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ofício do Grupo Parlamentar do PCP, datado de dia 28 de Janeiro, a acusar a recepção da 

moção enviada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ofício do Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, datado de dia 24 de Fevereiro, a 

dar conhecimento do ofício enviado ao Líder do Grupo Parlamentar do PSD, sobre o Plano de 

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

-----Documento 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ofício do Presidente do Conselho Executivo da OesteCIM, datado de dia 12 de Abril, a dar 

resposta ao ofício de dia 16 de Março sobre a criação de um Regulamento de Honrarias e Méritos. - 

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

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

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

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

-----Setenta ofícios datados de dia 29 de Novembro de 2010, dirigidos a todos os Presidentes da 

OesteCIM e aos 58 membros da Assembleia Intermunicipal com informação do login e  password 

para acesso à documentação das reuniões; -------------------------------------------------------------------- 

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

-----Cinco ofícios datados de dia 7 de Dezembro, dirigido ao Conselho Executivo da Comunidade 

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

Intermunicipal de dia 30 de Novembro, relativamente aos pontos discutidos; ---------------------------

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

-----Dez ofícios datados de dia 7 de Dezembro, dirigidos ao Senhor Presidente da República, ao 

Senhor Primeiro Ministro, ao Senhor Presidente da Assembleia da República, à Senhora Ministra 

da Educação, aos Presidentes dos Grupos Parlamentares do PS, PSD, PP, BE, PCP e os Verdes, 

para envio da moção aprovada na Assembleia Intermunicipal de dia 30 de Novembro, relativamente 

ao ensino particular e cooperativo; -----------------------------------------------------------------------------

-----Documento 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Email datado de dia 16 de Dezembro, dirigido ao Deputado Tiago Gonçalves com o objectivo 

de responder ao seu email de dia 13 de Dezembro; ---------------------------------------------------------- 

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

-----Cinquenta e quatro emails datados de 30 de Dezembro, dirigidos a todos os membros e 

substitutos que participaram na Assembleia Intermunicipal de dia 23 de Junho, com informação 

sobre a transferência bancária realizada pela Comunidade Intermunicipal do Oeste para pagamento 

das suas contas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Três emails datados de 30 de Dezembro, dirigidos aos membros que participaram na reunião 

preparatória da Comissão de Sensibilização dos Grupos Parlamentares, com informação sobre a 

transferência bancária realizada pela Comunidade Intermunicipal do Oeste para pagamento das suas 

contas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 3 de Janeiro, dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal da 

Lourinhã com o objectivo de apresentar os sentidos pêsames pelo falecimento do membro da 

Assembleia, o Sr. Artur Mário Ribeiro do Rosário e Silva; ------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 3 de Janeiro, dirigido à família do Sr. Artur Mário Ribeiro do Rosário e 

Silva com o objectivo de apresentar os sentidos pêsames pelo falecimento do seu familiar; ----------- 

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

------Ofício datado de dia 18 de Janeiro, dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres 

Vedras, com o objectivo de dar resposta ao seu ofício de dia 13 de Dezembro; -------------------------

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

-----Email datado de dia 21 de Janeiro, enviado aos membros da Comissão das Honrarias e Méritos 

com a convocatória para a reunião, a realizar no dia 1 de Fevereiro na OesteCIM; ---------------------

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

-----Ofício datado de dia 1 de Fevereiro, dirigido à Sra. Carla Maria Pereira Custódio, da Lourinhã, 

para informar que, em virtude do falecimento do membro Artur Mário do Rosário e Silva, a Sra. 

Carla Custódio será convocada a tomar posse na próxima Assembleia, em sua substituição; ----------

-----Documento 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------Ofício datado de dia 16 de Março, dirigido ao Conselho Executivo da OesteCIM, sobre a 

criação de um Regulamento de Honrarias e Méritos; -------------------------------------------------------- 

-----Documento 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ofício datado de dia 22 de Março, dirigido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres 

Vedras, com o objectivo de dar resposta ao seu ofício de dia 25 de Janeiro; ----------------------------- 

-----Documento 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ofício datado de dia 22 de Março, dirigido à Sra. Carla Maria Pereira Custódio, da Lourinhã, 

com informação do login e password para acesso à documentação das reuniões; ----------------------- 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Acta n.º 6 da 

última reunião, realizada dia 30 de Novembro de 2010, 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 oito abstenções------------------------------- 

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

-----O Senhor Pedro Costa solicitou auxílio com os computadores, porque não tinham acesso à 

rede e fez uma reflexão sobre a elevada ausência de alguns concelhos. Acredita que as várias 

Câmaras Municipais tenham sido avisadas, mas a ausência de tantos membros não dignifica o 

Órgão e deve tentar-se que tal não volte a acontecer. Referiu, que também ao nível dos Srs. 

Presidentes e Vereadores, as mesas estão praticamente vazias. Compreende que estejam em causa 

documentos importantes na gestão das autarquias, mas têm que reflectir sobre o assunto e apelou a 

que os colegas da CDU e PSD também o fizessem. ----------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação indicou que o concelho de Peniche estava presente porque houve 

uma proposta de alteração da continuação da Assembleia Municipal que estava agendada para o 

mesmo dia. Não colocou em causa a comunicação feita com a autarquia, mas o próprio não teve 

conhecimento. Sugeriu que devia ser enviado um documento escrito, porque assim têm sempre 

conhecimento. Foram confrontados com a coincidência da data na continuidade da sua Assembleia, 

que acabaram por alterar, para poderem estar presentes, por proposta de um dos membros da 

Assembleia Intermunicipal. Partilha a opinião de se reflectir sobre a necessidade deste Órgão. 

Sendo este o Órgão máximo de reflexão política de uma região, é fundamental corrigirem certos 

disfuncionamentos, no sentido de poderem estar sempre presentes na máxima força, uma vez que o 

que está em causa são matérias importantes para toda a região e, consequentemente, para todos os 
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concelhos. Referiu que a intervenção do Deputado anterior fez todo o sentido e que assina por 

baixo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que no princípio de 

Janeiro foi proposto pelo Secretário Executivo fazer a reunião da Assembleia no dia vinte e seis de 

Abril e o próprio fez questão que fosse no dia vinte e nove, a pedido de vários Deputados que têm 

pedido que as reuniões sejam realizadas às sextas-feiras. A data foi comunicada telefonicamente a 

todas as Assembleias Municipais mas da próxima vez será feita por escrito. ---------------------------- 

-----O Senhor César Santos referiu concordar com o seu colega de Bancada, em que algo tinham 

de aprender, por estarem na reunião quatro em doze Presidentes de Câmara. Cada um dos membros 

deverá fazer uma reflexão em conjunto ou particularmente. Se não há necessidade dos Srs. 

Presidentes estarem presentes ou se fazerem representar é porque o algo que fez nascer a OesteCIM 

não está, de alguma forma, a cumprir o seu desígnio e, nesse sentido, seria importante perceberem 

se o vir às reuniões é uma questão de marcar calendário ou se vêm dar algum contributo. Sabendo 

quais são os meses em que se realizam as reuniões ordinárias da OesteCIM e tendo em conta que 

esta terá menos necessidades urgentes que as Assembleias Municipais têm em relação a 

documentos a ultimar, sugeriu que o Presidente, em consonância com a Mesa, marcasse todas as 

reuniões até ao final do ano, de preferência à sexta-feira, porque se houver necessidade de uma 

reunião extraordinária, o facto das ordinárias estarem marcadas não impedirá qualquer alteração. 

Propôs também que a OesteCIM fizesse aprovar uma carta, uma missiva, um desconforto pela não 

presença dos sete Presidentes de Câmara ausentes, sobretudo quando estão numa cidade que, por 

tradição, não se faz representar no Órgão. --------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor José Leitão referiu intervir em nome do Partido Social Democrata para afirmar que 

também se solidariza com a reflexão feita, só que, e concordando com as palavras do colega do 

Partido Socialista, não são os Deputados que devem fazer a maior parte da reflexão. Congratula-se 

com a presença de alguns dos Presidentes e com os que justificaram a sua ausência, referindo não 

saber se todos os concelhos que não estão representados estão em Assembleia Municipal, o que não 

lhe parece. Não será a questão das Assembleias Municipais o motivo das ausências e entre os 

colegas de Bancada que foram substituir os que supostamente estão nas Assembleias Municipais, 

também existem muitos faltosos. Se a questão deve ser endereçada aos Presidentes de Câmara que 

não puderam estar presentes, deve ser feito, também, aos membros da Assembleia que foram 

contactados para estar presentes e não compareceram na qualidade de suplentes. Estão solidários 

com a reflexão, mas julgam que não são os primeiros a ter que fazer essa reflexão, até porque, 
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concretamente no seu concelho, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Peniche, já o disse, 

tinham agendado ter no presente dia uma Assembleia, mas entenderam não o fazer para que todos 

pudessem estar presentes, sem sequer serem substituídos. Entenderam que deveriam partilhar nos 

dois Órgãos, um em que foram eleitos directamente e outro em que foram mandatados por 

representação. Não seria difícil para todos terem feito o mesmo, para não estarem a viver o presente 

momento, que acaba por ser incómodo para os presentes. --------------------------------------------------

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

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

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou não haver informações para prestar no 

momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----PONTO 2 – APROVAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 1 DE 2011 DA 

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

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

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

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

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM começou por agradecer as sugestões de todos e 

informar que fizeram o máximo para que tivessem os meios possíveis na sala e que o técnico de 

Informática, Rogério, já estava a tratar da questão do wireless para que todos tivessem rede. 

Disponibilizaram um computador para cada Grupo Parlamentar, com internet, com todos os meios 

para poderem escrever e imprimir, para que a Assembleia funcione da melhor forma. Também têm 

água à disposição e pontos de electricidade por toda a sala. Agradeceu as sugestões e mostrou-se 

disponível para continuar a proporcionar os meios possíveis. Em relação à questão das presenças, 

informou que todos os Presidentes foram informados, durante o mês de Janeiro, em Conselho 

Executivo, do dia da realização da Assembleia Intermunicipal. Referiu, que a ideia de combinarem 

as datas das Assembleias era excelente. Em relação à Revisão Orçamental nº 1 de 2011, referiu que 

esta tinha dois objectivos principais. Por um lado, destina-se a dar cumprimento ao estipulado na 

Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro que regula o regime jurídico do sector empresarial local, 

quanto à obrigatoriedade do prejuízo apresentado pelas empresas intermunicipais, no caso pela 

Pisoeste, ter sido suportado por entidades detentoras do capital social, no caso a Comunidade 
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Intermunicipal do Oeste, uma vez que detém 100% do capital social. Atendendo à data da 

elaboração e aprovação das grandes Opções do Plano, a presente situação não era conhecida pela 

equipa, o que fez com que fosse necessária a presente revisão, de modo a que a concretização dos 

projectos contemplados no referido documento, não fosse colocada em causa. Por outro lado, 

tiveram a boa notícia que o projecto da candidatura do SAMA – Modelo de Gestão para o Oeste 

voltado para o Munícipe, foi aprovado e, assim, procedeu-se à inscrição em orçamento dos valores 

previstos para a execução do projecto, sendo que dos 4.429.289,30€ inscritos, 70% serão 

suportados por financiamento FEDER e 30% através da comparticipação nacional. Tiveram ainda 

informação, que essa candidatura será, também, suportada a 80%, de futuro, com o novo 

Memorando de Entendimento entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, ficando a comparticipação nacional nos 20%-------------------------------------------------- 

-----O Senhor Tiago Gonçalves interveio para colocar uma questão, derivada da página dois dos 

documentos enviados. No segundo parágrafo faz referência ao resultado líquido apresentado pela 

entidade Pisoeste e depois faz referência a uma norma legal, que pensa ter a ver com a parte da Lei 

das Finanças ou da gestão das empresas intermunicipais. Assim questionou qual o motivo e a que 

se refere o prejuízo da Pisoeste e qual a perspectiva de futuro em relação a essa empresa. ------------ 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que gostava que a pergunta fosse 

respondida pelo Presidente da Pisoeste, que não se encontra presente. O prejuízo deve-se ao 

acentuar da ausência de compras pela maior parte dos municípios, sobretudo das massas asfálticas. 

Os motivos são vários, entre os quais, a distâncias de alguns concelhos em relação à Pisoeste; um 

abrandamento no alcatroamento e as próprias dívidas dos municípios para com a entidade. Como 

consequência, este ano pela primeira vez registou-se o prejuízo em causa. Ao nível de planos para o 

futuro, a presidência da Pisoeste já apresentou um plano de solução, que já deliberaram e 

aprovaram e que passa pela possibilidade de poderem concessionar parte da estrutura, em condições 

que ainda estão a estudar, mas mantendo os mesmos preços e a parte reguladora que tem 

relativamente às outras empresas. Verificou-se um problema jurídico porque as instalações são da 

Comunidade Intermunicipal, que tem em regime de comodato à Pisoeste, pelo que terá que ser a 

OesteCIM a tratar. Sabem que já existem, empresas interessadas quando lançarem o concurso. 

Pretendem que a Pisoeste não perca a sua identidade e talvez possa vir a abranger outros sectores, 

como já está a fazer com a compra de combustíveis e disponibilização aos municípios a um preço 

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

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

-----O Ponto 2 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 1 de 2011 da Comunidade Intermunicipal do 

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

PONTO 3 – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2010 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE  

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

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

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

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que no documento apresentado 

evidencia-se o suprimento de parte da reserva constante da Certificação Legal de Contas de 2009, 

relativamente à constituição do Património uma vez que no decorrer do ano de 2010 foi efectuada a 

conferência física do imobilizado pertencente à OesteCIM. Foi também no decorrer do ano de 2010 

implementado o sistema de Contabilidade de Custos suprimindo a observação constante do 

Relatório Complementar à Certificação Legal de Contas de 2010 e de acordo com o estabelecido no 

POCAL.Quanto ao resultado liquido negativo de 159.960,43€, apresentado, esse deve-se 

essencialmente ao registo do prejuízo negativo de 284.684€ apresentado pela entidade Pisoeste, 

Empresa Intermunicipal; caso não acontecesse a OesteCIM teria um saldo positivo. Quanto à 

execução orçamental de 2010 e, no que respeita, à receita, situou-se nos 34% e a despesa nos 

29,71% originando uma poupança corrente positiva de 110.684,67€. Referiu que o documento foi 

elaborado contendo uma nota inicial, pois é um documento público, apresentado no site da 

OesteCIM e disponível para todos. Tem contemplados os factos estratégicos a salientar; os factos a 

destacar durante o ano de 2010; a apresentação dos objectivos estratégicos de 2010, com os 

objectivos específicos/projectos associados e actividades desenvolvidas por objectivos 

estratégicos/específicos e, por fim, a área dedicada à acção financeira. A apresentação feita, teve 

por base a apresentação das Grandes Opções do Plano apresentada em 2010, onde acharam 

importante discriminar todos os projectos que foram dinamizados no âmbito das funções da 

OesteCIM. Para maior informação, desenvolveram por escrito, cada um dos projectos com um 

resumo do que foi feito no ano de 2010. Salientou a certificação legal das contas, em que não foi 

levantada nenhuma questão, pelo que estão de parabéns, até a questão do património e do terreno 

estão já resolvidas, como havia sido prometido. --------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo interveio para agradecer ao Dr. André Macedo e 

à Dr.ª Helena Pinto e, ainda, a todos os trabalhadores da OesteCIM, o trabalho efectuado. ------------

-----O Senhor Carlos Marques referiu que era bastante relevante e positivo a OesteCIM ter 

aplicado o SIADAP, de acordo com as normas estabelecidas, pois existem muitas Câmaras que 

ainda não aplicam, o que a Lei estabelece, prejudicando os funcionários. Consideram também, 

bastante relevante que o terreno onde está instalado o edifício já seja pertença da OesteCIM. Deu os 

parabéns pelo esforço desenvolvido. Reflectiram, também, quanto ao documento na sua 

generalidade; o relatório descritivo está muito bem elaborado, foca as actividades que a OesteCIM 

desenvolveu ao longo do ano e, por esse motivo, deram os parabéns aos funcionários que o 

executaram. Se um documento com a complexidade do presente não for apresentado de uma 

maneira clara e objectiva, a dificuldade a uma abordagem cuidada, torna-se acrescida. Ao nível da 

demonstração financeira, começou com os aspectos que podem não ser tão relevantes ou positivos. 

Em relação às receitas correntes, constataram que a sua execução ficou por 42,15; as receitas de 

capital, ficaram em 2,31; as despesas correntes, em 40,33; as despesas de capital, em 3,69; os 

planos plurianuais de investimento, chamados de PPI, ficaram em 4,01. Há que focar a situação de 

que é necessário fazer, ainda, mais algum esforço para que se inverta a realidade apresentada. Os 

números revelam pouca execução em termos de capital. Em síntese, disse que em termos de receita 

existe um decréscimo em relação a 2009, não é muito relevante, mas não deixa de ser um 

decréscimo de 2,67. Em relação ao total das despesas existe também um decréscimo, já mais 

relevante, de 12,48. Em suma a execução da OesteCIM, no que diz respeito às execuções, ficou por 

34% e às despesas ficou por 29,1%. São números que fazem pensar e levam a reflectir, quão difícil 

será inverter a situação e estão certos que o Conselho Executivo tudo fará para que os referidos 

números se invertam, para que a zona Oeste, liderada pela OesteCIM comece a promover um 

desenvolvimento sustentável, para que possam afirmar a zona como uma zona privilegiada. ---------

-----O Senhor Casimiro Ramos colocou dois pedidos de esclarecimento. Na página cento e trinta e 

sete, onde tem uma relação das dívidas a terceiros e com um saldo de fornecedores conta corrente 

de 236.003€, que corresponde ao valor do balanço em fornecedores conta corrente, mas logo na 

página seguinte, na cento e trinta e oito, tem uma relação de outras dívidas a terceiros, que totaliza 

573 mil euros, que não percebe onde estão reflectidos no balanço. Não percebe a relação de dívidas, 

com o que deveria ou não, estar espelhado no balanço. Relativamente às dívidas de terceiros à 

Comunidade Intermunicipal, o balanço espelha um valor de dívidas de terceiros de 1,9 milhões de 

euros, mas na página cento e trinta e cinco, tem orçamentado, o valor de 8 milhões e meio de 
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transferências dos municípios, dos quais foram realizados 29 mil euros. Colocou a sua dúvida, 

perguntando de que tipo de receita, eram as transferências que estavam orçadas. Eram, de 

quotizações, mediante comparticipações de investimento, o que era em concreto? Não encontrou 

relação dos 1,9 milhões euros de dívidas a receber, e perguntou a que correspondem. Pois, 1,9 

milhões de euros a receber, mesmo recebidos a 80%, permitiriam uma melhor execução das 

actividades que estavam previstas. ------------------------------------------------------------------------------

----O Senhor Hernâni Santos exaltou, em nome da Bancada, a qualidade do documento, dando os 

parabéns a todos os técnicos que o elaboraram. Deu também os parabéns pela capacidade de 

resolver todas as questões mencionadas anteriormente. Salientou a execução orçamental superior ao 

ano anterior, o que significa que a OesteCIM tem capacidade, para de futuro, continuar e poderem 

fazer com que o Oeste seja melhor, tenha mais qualidade, porque têm a capacidade de todos os anos 

melhorar a execução. Assim, afirmou que o documento tem todas as condições para ter o apoio da 

Bancada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Mário Pacheco realçou que de início as pessoas estavam desgostosas com a falta de 

empenho na participação de membros e Presidentes de Câmara, mas depois de ler o documento 

acredita que o futuro está numa grande plataforma, onde tem que haver entendimento entre os 

municípios. Fortalecer esses laços, perspectivar projectos, deve ser um dos grandes desígnios do 

futuro. Lendo o documento, sentiu a “morte a aproximar-se”, com os números na situação 

económica e financeira, nos resultados correntes, nos resultados financeiros, no resultado líquido de 

exercício. Quanto à Pisoeste, há já um ano que ouve o mesmo argumento, mas no fundo foi uma 

empresa falhada, é a central de inertes que existe na zona do Cadaval, há mais de dez anos e nunca 

houve um entendimento claro, de como se poderia tirar partido do grande equipamento que tinha, 

desde a central de massas asfálticas à frota de camiões. Lamentou que ao fim de tantos anos estejam 

numa situação de arraste dos prejuízos, que são elevados para uma estrutura que já tem as suas 

debilidades e que não haja solução para o problema. Apela para que haja um grande empenho do 

Conselho Executivo para ir mais longe, porque se querem afirmar o Oeste, têm que arranjar verbas, 

projectos e têm que resolver os problemas com que se deparam no momento. Na sua opinião a 

Pisoeste é um problema, é um cancro, que ou se trata ou se acaba, não se podem arrastar os 

problemas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação informou que em relação à Pisoeste tem o mesmo sentimento que 

tem em relação às empresas que dão prejuízo, é preciso resolver o problema. Ficou com boas 

perspectivas uma vez que está a ser procurada uma solução e acreditam que há um caminho, que 
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tem que ser explorado e que pode resolver, se não a totalidade, parte do problema. Há outras 

situações que faz falta equacionar à volta da Pisoeste. Comungando também das preocupações que 

já foram manifestadas, considera que há um caminho que está ser traçado e que pode ser uma 

solução para o problema. Não ficaram muito preocupados com o resultado líquido do exercício, até 

porque a conjuntura não é muito favorável e a razão de ser do resultado líquido negativo do 

exercício, foi explicada. Gostariam mais de ter um resultado líquido positivo, tal como o Conselho 

Executivo e acreditam que estão a ser feitos esforços nesse sentido. Sublinhou o facto de já se ter 

resolvido o problema da propriedade do terreno. Quanto ao documento, comungam do que já foi 

dito, pois de facto, tem informação, bem estruturada e clara. Pediu para que a letra comece a ser um 

pouco maior, para mais fácil leitura. Deu os parabéns à equipa técnica e ao Conselho Executivo, 

dizendo que houve uma evolução positiva, apesar de alguns resultados menos positivos. Assim, 

terminou dizendo que podem contar com o voto favorável da Bancada. ----------------------------------

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

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

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

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM agradeceu os elogios aos Deputados, dizendo 

que é obrigação da equipa técnica, fazer o melhor trabalho possível. Informou que o processo do 

SIADAP está a ser implementado e que estão a acompanhar e a ajudar os municípios nessa questão, 

tendo feito, há pouco tempo, uma acção de informação sobre o SIADAP. É um dos objectivos da 

OesteCIM fazer várias acções, workshops, acções de informação, para o qual fez um convite 

extensivo a todos. Informou que na semana seguinte iria decorrer uma acção sobre contabilidade 

analítica para os técnicos de todos os municípios. Em relação ao orçamento de 2010 explicou que 

existiram muitos projectos que não tiveram execução e que o orçamento de 2011 foi elaborado de 

forma mais real. Em relação ao valor espelhado no mapa das transferências de capital, e 

respondendo à questão dos 8 milhões e meio, trata-se de uma soma de controlo que o próprio 

programa informático efectua. O valor orçado na rubrica referida representa a transferência da 

dívida de anos anteriores dos municípios, acrescida do valor referente ao próprio ano. Em relação à 

questão do 1, 9 milhões tem a ver com o valor em dívida dos municípios e das transferências das 

próprias candidaturas, ao valor de 1.555.464€ de dívida dos municípios, mais 632 mil das 

candidaturas, menos o valor que têm que transferir à Pisoeste, que são 284 mil é que dá o valor de 

1,9 milhões. Sugeriu que todas as dúvidas pudessem ser enviadas para o seu email, visto não terem 
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possibilidade de analisar, em tempo presente, todos os dados. Existe outra questão que tem a ver 

com a execução do orçamento que tem como principal causa as comparticipações devidas pelos 

municípios, sendo que algumas remontam há mais de dois anos. É uma das dificuldades presentes, 

mas estão a fazer um esforço no sentido de encontrar uma solução, nomeadamente através da 

elaboração de planos de pagamentos, tendo em conta as dificuldades dos municípios. Já 

deliberaram que em vez de pagarem trimestralmente, poderiam fazer o pagamento das quotas 

mensalmente com vista a facilitar o cumprimento dos valores aprovados. Outra questão tem a ver 

com o POPH, na qual a candidatura apresentada pela OesteCIM não foi aprovada. A candidatura 

foi aprovada pela DGAL, mas por falta de dotação do POPH não foi aprovada. O valor do projecto, 

no âmbito do POPH tinha de dotação total 7 milhões de euros e a candidatura da OesteCIM era no 

valor de 1,5 milhões de euros, para além de que tinham tido candidaturas aprovadas no ano 

anterior. Assim a candidatura não foi aprovada, apesar de estar contemplada nos compromissos do 

Plano de Compensações da Ota. Contudo, recentemente, tiveram uma candidatura aprovada no 

âmbito da Igualdade de Género, do POPH, em que candidataram cerca de 280 mil euros, tendo sido 

aprovada, apenas em 88 mil euros. Ao nível do QREN também existiram projectos que ainda não 

foram executados, por falta de verbas para a comparticipação nacional. ----------------------------------

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para dizer que não ficou suficientemente esclarecido ou 

não se fez entender. O mapa da página cento e trinta e oito tem saldos para a gerência seguinte; 

outras dívidas a terceiros, totaliza 573 mil euros e o valor que está no balanço de dívidas a terceiros 

é de 423,776. Há mais dívida no mapa do que a existente no balanço. ------------------------------------

-----A Senhora Helena Pinto explicou que o valor referente à Pisoeste, os 284 mil que figura 

isolado no mapa de outras dívidas a terceiros numa conta 26.8.4.3.1, em termos de balanço aparece 

do lado activo porque é abatido a uma conta dos outros devedores, sendo esse o valor a acrescer aos 

423 mil. O valor de 1,903 mil inclui 1,555 mil dos municípios que estavam em dívida, as 

candidaturas que têm aprovadas e que têm para receber de 632 mil, abatido dos 284 mil que como é 

registado numa conta 26 pela diferença, daí não coincidir exactamente com aquele valor. ------------

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

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

-----O Ponto 3 – Aprovação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2010 

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

-----PONTO 4 – APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL DE 2011 (DE ACORDO COM A 

ORGÂNICA APROVADA EM ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DE 30/11/2010) ----------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

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

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

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM referiu que na última Assembleia foi aprovada 

a orgânica e, no momento, iriam apreciar o mapa de pessoal. O Gabinete de Cooperação Estratégica 

tem um técnico superior, mestrado em Ciência Política, um técnico superior de História, Ramo do 

Património Cultural e um assistente técnico, todos os lugares providos; o Gabinete de Controlo e 

Gestão da Contratualização, que tem a ver com o princípio da transparência no âmbito da Estrutura 

de Apoio Técnico do QREN, está provido com quatro técnicos superiores, um de Economia, um de 

Línguas e Literaturas Modernas, um de Engenharia Civil e outro de Gestão de Recursos Humanos; 

a Área Administrativa e de Gestão, não tem provido um chefe de divisão, mas tem técnicos 

superiores, um de Gestão de Contabilidade e Fiscalidade, outro no âmbito da Gestão e vários 

assistentes técnicos, porque esta área engloba a gestão de recursos financeiros e humanos, o apoio 

jurídico e administrativo, a modernização administrativa e a informática, telecomunicações e 

tecnologias de informação, tendo treze lugares providos; a Área de Planeamento, Desenvolvimento 

e Gestão de Projectos, que tem a área de inovação e competitividade, planeamento e sig, 

requalificação ambiental, gestão de áreas de intervenção municipal e formação, educação e 

qualificação profissional, nesta área falta preencher a vaga de chefe de divisão e dois técnicos 

superiores, tem um técnico superior de Engenharia do Ambiente, um de Gestão de Recursos 

Humanos e dois assistentes técnicos. No total, o mapa tem vinte e cinco elementos, dos quais 

alguns estão requisitados, nomeadamente, um na Pisoeste, outro no município de Arruda dos 

Vinhos e outro no município de Abrantes. Em termos de recursos humanos a OesteCIM está 

provida dos elementos necessários, tendo também dois estagiários, um da área de Engenharia de 

Sistemas e outro de Economia. ----------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Tânia Jerónimo declarou não poder votar no ponto em causa por ser parte 

interessada e que se iria retirar durante a votação. ------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou a Deputada que não 

necessitava de se retirar da sala e colocou a proposta do Conselho Executivo à votação. --------------

-----O Ponto 4 – Aprovação do Mapa de Pessoal 2011 (de acordo com a orgânica aprovada em 

Assembleia Intermunicipal de 30/11/2011), foi aprovado por unanimidade. -----------------------------

-----PONTO 5 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ORGÂNICO E DE 
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FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA OESTECIM ----------------------------

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

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

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

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

----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que o presente Regulamento é um dos 

objectivos mais importantes aprovado nas Grandes Opções do Plano para 2011. Com o objectivo de 

promover o desenvolvimento de uma economia de escala entre os Municípios integrantes da 

OesteCIM procedeu-se à criação da Central de Compras. Após a aprovação do presente 

regulamento proceder-se-á à sua publicação em Diário da República, momento a partir do qual se 

encontrará oficialmente constituída a Central de Compras. Posteriormente irá desenvolver-se o 

procedimento para a aquisição da plataforma informática que suportará a actividade da Central de 

Compras do Oeste. Encontrando-se reunidas as condições para o funcionamento da mesma, serão 

iniciados os procedimentos de contratação nas áreas susceptíveis de maior benefício económico 

para os municípios, de acordo com os estudos previamente desenvolvidos. Explicou que o projecto 

tem que ser rapidamente executado, porque este está inserido no projecto SAMA, da modernização 

administrativa e, nesse sentido, vão conseguir financiar a execução da Central, utilizando os meios 

existentes. Existem já algumas experiências e a OesteCIM tem trabalhado com a Área 

Metropolitana de Lisboa, que já iniciou um processo idêntico e está a trabalhar, também, com o 

Médio Tejo e Baixo Mondego, até porque foi criada uma rede das CIM’s do Centro, numa lógica 

de partilha de conhecimentos e boas práticas. Informou que todos os Presidentes acharam o 

projecto necessário, mas que deveria ser levado com calma e cuidado e informou que fizeram um 

estudo de viabilidade financeira para o projecto. Depois de aprovado o Regulamento, vão avançar 

com o envolvimento de todos os municípios. Não é um processo que vá ser elaborado pela 

OesteCIM, mas sim pelos chefes de divisão dos municípios. Vai ser constituída uma comissão 

estratégica, que vai estudar que tipo de serviços e que produtos, farão parte do projecto; na Área 

Metropolitana de Lisboa, tiveram como experiência a compra de pneus, o que foi um fiasco, são 

artigos muito específicos. Também tem que se ter em conta o facto de existirem municípios, já com 

contratos realizados. Informou que a Central de Compras não abrange apenas os municípios, mas 

também as empresas municipais e as Juntas de Freguesia. Referiu ter participado num leilão, na 

Área Metropolitana de Lisboa, sobre consumíveis e produtos de higiene, em que os catorze 

municípios da Área Metropolitana conseguiram ganhos de cerca de 150 mil euros. A economia 
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local também é muito importante e da experiência existente, a maior parte das empresas são locais. 

Pretendem colocar a Central de Compras a funcionar até ao final de 2011. ------------------------------

------O Senhor Casimiro Ramos referiu que o projecto era uma boa ideia e que já existem centrais 

de compras para tirar partido do volume da compra de bens da mesma natureza, que comprados 

individualmente, de certeza saem mais caros. Pediu que explicassem como vai funcionar a Central 

de Compras na prática, e leu a alínea a) do artigo 4º do Regulamento, onde fala da missão da 

Central “Adjudicar propostas de execução de empreitadas de obras públicas, de fornecimento de 

bens móveis e de prestação de serviços, a pedido e em representação das entidades adjudicantes”. 

Questionou se a Central de Compras, adjudica uma obra, sendo depois a sua dona? Se o município 

fica com o encargo perante a Central de Compras ou directamente ao fornecedor? Em termos 

operacionais e práticos solicitou maiores esclarecimentos. -------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que para responder melhor às 

dúvidas de todos, iriam realizar uma acção específica com a equipa técnica para esclarecer todas as 

dúvidas existentes. Em resposta ao Deputado, referiu que a elaboração do Regulamento teve em 

conta outros regulamentos já existentes. Da experiência, nomeadamente da área Metropolitana, 

sabe que, ainda não chegaram ao referido na alínea a) do artigo 4º, mas a OesteCIM optou por 

colocar no documento, para o caso de lá chegarem. Em relação ao funcionamento, explicou que 

quem adjudica e quem procede ao pagamento, é o município. É como funciona a Central de 

Compras Nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Costa referiu que o Secretário Executivo já havia respondido a algumas das 

questões que vinha colocar. Deu os parabéns pela máquina dispensadora de água, existente na sala 

e pediu para que fosse colocada mais ao centro. Sugeriu que existisse um quadro interactivo para a 

apresentação de documentos. Como eleito local de uma Freguesia, acha importante a possibilidade 

de participação das Juntas na Central de Compras e apelou a que chamassem as Juntas de Freguesia 

a participar nas reuniões e nas actividades da OesteCIM. ---------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte referiu ter tido dificuldade em ouvir as explicações, devido ao mau 

hábito português dos “cochichos” que são mais importantes do que o que está a acontecer e a ser 

falado. Espera que se vendam boas ideias porque o país precisa delas, pensa ser importante o passo 

da criação de uma Central de Compras, mas como referiu o Secretário Executivo, é importante que 

haja muito cuidado. Uma Central de Compras prevê a aquisição de bens e serviços para depois 

fornecerem às entidades que aderiram. É vulgar, e já aconteceu, como foi dito em relação aos 

pneus, há uns anos atrás, quando Portugal tinha alguma saúde financeira e económica havia uma 
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questão chamada os pneus Mabor, que equipavam todas as viaturas do Estado, desde o Exército, 

Ministérios, Direcções Gerais e serviços e funcionou até ser estabelecida a questão da democracia. 

Houve alguém que não se lembrando que existia democracia, abusou dela e como resultado os 

pneus Mabor e mais tarde, Firestone, deixaram de equipar as viaturas. Lembrou que uma Central de 

Compras não é uma espécie de supermercado, que vai funcionar para os municípios, freguesias. 

Deixou um princípio da Central de Compras, o princípio da equidade, o princípio de que é muito 

importante, no momento presente, salvaguardar um pequenino rectângulo que existe à beira do 

Atlântico e que se chama Portugal. Se esse exemplo que é de partilha, solidariedade, de comungar 

para que todos tenham da mesma maneira, se isso acontecer, pensa que Portugal, daqui a pouco 

tempo poderá levantar a cabeça de orgulho. Por fim, deu os parabéns a todos pela ideia e desejou 

que ela se concretize o mais rapidamente possível. ----------------------------------------------------------

-----A Senhora Ana Margarida Lé interveio para levantar duas ou três questões. Ouviu que para 

levar a cabo a Central de Compras, a OesteCIM irá ter que adquirir uma plataforma electrónica, 

sendo a única forma e imposição legal para tratar desse tipo de procedimento. Primeiro, a aquisição 

de plataforma pela OesteCIM será feito por um ajuste directo ou concurso público? Existem no 

mercado várias plataformas, todas elas a trabalhar de forma diferente, com custos e implicações 

para os fornecedores. Cada município adquiriu a sua plataforma e um fornecedor que trabalhe com 

vários municípios, tem que aprender a gerir, a carregar nas várias plataformas, que têm depois 

implicações nos próprios procedimentos, como a falta de uma assinatura digital, de um formulário, 

que podem levar à caducidade da adjudicação ou à exclusão da própria proposta. Ouviu também, 

que a OesteCIM tem um papel fundamental num objectivo comum, numa zona que é extensa, que 

abrange vários concelhos, uns mais ricos que outros. Contudo num momento em que Portugal tem 

o futuro suspenso, em que existem grandes dificuldades financeiras, o trabalhar com plataforma 

electrónica, numa sociedade que ainda tem alguma dificuldade em trabalhar com as novas 

tecnologias, é difícil. É fundamental chegar às populações, aos fornecedores, no sentido de os 

sensibilizar quanto à necessidade e ao benefício de aderir às plataformas. Contudo o fornecedor 

olha sempre para aquilo que lhe é interessante, que é a parte dos pagamentos e todos sabem que há 

atrasos nos pagamentos. Há fornecedores que dizem que preferem não concorrer, não se registarem 

porque os atrasos são muito grandes para receberem os devidos pagamentos. O que provoca um 

efeito dominó na economia, por isso é fundamental olhar para a Central de Compras como um 

projecto aliciante, muito importante para a economia, mas que tem que ser trabalhado junto das 

entidades que podem concorrer e que haja cumprimento de parte a parte. --------------------------------
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-----O Senhor Rogério Cação referiu subscrever na íntegra a intervenção anterior. Não há dúvida 

sobre a generosidade e importância da ideia e é importante que seja aprofundada e, sobretudo, 

trabalhada no sentido da eficácia. O facto de existir uma Central de Compras não quer dizer que ela 

funcione bem. A Central de compras vai também simplificar os procedimentos administrativos e 

conhecendo o código da contratação pública, sabe-se quais os procedimentos que é preciso adoptar, 

individualmente, quando tem que se fazer uma aquisição. Referiu que uma Central de Compras 

pode ter impactos muito sérios numa economia local senão trabalharem bem e pensarem bem nas 

realidades que representam. As questões levantadas anteriormente são extremamente importantes, 

as centrais de compras funcionam com relações que têm a ver com preço/qualidade e as grandes 

empresas, que não existem localmente são sempre privilegiadas. Têm que ser criadas novas 

dinâmicas e até outra forma de ver as coisas por parte dos fornecedores locais, para que a 

plataforma possa ter impactos positivos locais. Se não o fizerem poderão ter situações de 

fragilização nas economias locais, que na conjuntura actual, pode ter sérias consequências. 

Subscrevem que se trata de uma ideia tão aliciante, quanto oportuna, quanto importante, e estarão 

disponíveis para aprofundar a ideia e dar os seus contributos para que a Central de Compras seja 

construída com a máxima eficácia tendo em conta a necessidade de ter presente as dinâmicas locais 

e o que elas representam no conjunto da região que são. ----------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM explicou que em relação às compras 

electrónicas, a OesteCIM trabalha com a ConstruLink. Em conjunto com outras CIM’s já fizeram 

uma análise de mercado. Informou que vão ter que fazer um caderno de encargos para um concurso 

público. Através da Candidatura SAMA vão poder financiar o projecto, o que se traduz numa 

grande mais-valia. Os prazos de pagamento referidos, também são algo que os preocupa; se os 

prazos de pagamento forem muito altos a negociação torna-se mais difícil. Os valores andam à 

volta dos 70 mil euros, mas a lógica da OesteCIM é de rentabilidade, o concurso vai ser feito em 

conjunto com outras CIM’s e, assim a negociação do valor do serviço vai ter um efeito de 

economias de escala. Se agissem sozinhos o valor era superior aos 100 mil euros. As vantagens da 

Central de Compras têm a ver com a redução de preços; a redução de custos administrativos; a 

redução dos custos de transacção; o acesso facilitado ao conhecimento; o aumento do poder 

negocial; a comunicação entre membros acerca de problemas comuns; a redução do volume de 

trabalho; a redução dos riscos e a aprendizagem mútua. Na Área Metropolitana de Lisboa, em três 

anos, ainda não houve nenhuma reclamação. Afirmou ser estratégico que todos tenham em conta, e 

passou a ler o seguinte, que se transcreve: “ Destacamos o compromisso político e de chefia 
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intermédia com os projectos de compras centralizadas como um dos factores críticos prioritários 

de garantir; representa aliás a grande falha identificada na incapacidade de outras centrais de 

compras se estabilizarem e desenvolverem. -------------------------------------------------------------------

-----Elaboração de um diagnóstico assertivo, no sentido de perceber a legislação enquadrante, a 

característica da despesa agregada e as necessidades das entidades, de conhecer a capacidade de 

adaptação do tecido económico e, sobretudo, identificar o efeito nas despesas administrativas das 

novas práticas centralizadas e a capacidade de pagamento das entidades aderentes. ------------------

-----Definição de modelos de operação, desenho de estratégias de implementação com uma forte 

componente de mobilização dos recursos humanos, e estruturação de um modelo de comunicação 

intra-grupal eficiente, são elementos chave para o sucesso da iniciativa.” É um trabalho de equipa, 

de todos os municípios, porque as necessidades são deles. --------------------------------------------------

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

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

-----O Ponto 5 – Aprovação do Regulamento Orgânico e de Funcionamento da Central de Compras 

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

-----PONTO 6 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DA TABELA DE TAXAS DA 

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

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

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

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

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que o Regulamento de Taxas e 

Licenças é um documento de suporte à cobrança de taxas, por contrapartida da prática das 

actividades previstas nos estatutos da OesteCIM. Para a definição dos valores apresentados foi tido 

como base, não só as tabelas oficiais inerentes a determinado serviços, mas também os valores 

praticados por entidades semelhantes, quer seja em termos da actividade por elas desenvolvida, 

quer em termos do regime jurídico a que estão sujeitas. Ainda, nos termos do Regime Geral das 

Taxas aprovado, foi elaborada a fundamentação económica/financeira obrigatória, que teve como 

base valores constantes nos Documentos de Prestação de Contas de 2009, tendo sido 

salvaguardados os princípios nele constantes. Era uma lacuna na OesteCIM a inexistência do 

Regulamento porque existem várias entidades que solicitam salas e meios da OesteCIM e, deste 

modo a entidade pode ter alguma fonte de receita. O documento foi feito com base noutros 



FL. 1 8 0  

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Acta nº 7/ 2011 Reunião de 29.04.11 

 

regulamentos já existentes e tentaram contemplar todos os serviços comuns, tendo em conta os 

Estatutos. O referido Regulamento tem que ser alvo de aprovação para depois poder ser publicado. 

-----O Senhor César Santos apresentou uma dúvida que se prende com a discrepância pequena de 

valor, entre o aluguer para empresas e associações sem utilidade pública e a pequena diferença que 

tem para com as associações com utilidade pública. Sugeriram ir um pouco mais longe na parte das 

associações com utilidade pública, Juntas de Freguesia ou outros demais organismos, que tenham, 

efectivamente, utilidade pública e fins não lucrativos, no sentido da diferença ser maior e haver 

uma componente de serviço social por parte da OesteCIM. -------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte lembrou os Deputados de uma questão que em Portugal vai sendo 

banalizada e lamentou-se, dizendo que “as palavras gastam-se com o uso e prostituem-se com o 

abuso”. Estão a representar pessoas e municípios e têm que ser correctos na expressão. Não se 

alugam salas, arrendam-se. Os bens imóveis arrendam-se, os bens móveis alugam-se. Lamentou 

que em Portugal esses assuntos não sejam levados a sério, mas como estima muito os portugueses, 

o seu país e as novas gerações, a quem têm a obrigação de passar o testemunho da língua de 

Camões, têm obrigação de falar correcto e o melhor português do mundo, porque todos merecem. --

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que a sugestão do Deputado César 

Santos era de ter em conta e passou a ler o artigo 6º de Isenções/Reduções, que se transcreve: “ 1. A 

Comunidade Intermunicipal do Oeste pode isentar ou reduzir o pagamento de taxas às pessoas 

colectivas de direito público ou de utilidade administrativa e pública, associações culturais, 

recreativas desportivas, cooperativas ou profissionais na prossecução dos correspondentes fins 

estatutários, bem como a cidadãos que comprovem o estado de carência económica e financeira ou 

que executem obras necessárias as quais advenham de outras efectuadas em razão de interesse 

público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----2. As isenções previstas no nº 1 deste artigo serão concedidas pela Comunidade Intermunicipal 

do oeste a requerimento dos interessados com os documentos comprovativos da qualidade em que 

se arrogam e dos requisitos exigidos para a concessão de isenção.” O documento foi uma 

proposta, pode-se aumentar o valor para entidades privadas ou diminuir mais os outros. Gostariam 

que o documento fosse aprovado, para não ficarem à espera até Junho. ----------------------------------

-----O Senhor César Santos disse que os valores para as entidades públicas é que deverão baixar. -

-----O Senhor Mário Pacheco sugeriu que o artigo 6º em vez de dizer “pode isentar”, porque deixa 

uma atitude discricionária era preferível, quando isenta e porquê. Era mais correcto arranjar uma 

nova redacção, que não deixasse as coisas no ar. -------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça explicou que o documento refere 

“pode isentar” porque há a alternativa de “pode reduzir”. A discricionariedade está no isentar ou 

reduzir. Deve-se tipificar, discriminar as situações que são de isenção e redução. A Assembleia 

fazendo um voto de confiança, a OesteCIM aperfeiçoa a questão e aprova-se o regulamento. --------

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

Conselho Executivo à votação, ficando o Conselho Executivo com um voto de confiança da 

Assembleia para alterar o artigo 6º, de acordo com as sugestões dadas -----------------------------------

----O Ponto 6 – Aprovação do Regulamento da Tabela de taxas da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----PONTO 7 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA 

FORMAÇÃO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ------------------------------

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

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

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

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM explicou que uma das áreas de acção e 

responsabilidade da OesteCIM é a formação, e que faltava um Regulamento do seu funcionamento. 

A OesteCIM, enquanto entidade formadora, tem como objectivo a concepção, organização e 

desenvolvimento de acções de formação, seminários, workshops e sessões de esclarecimentos, com 

vista à qualificação dos recursos humanos, a fim de contribuir para a modernização administrativa e 

desenvolvimento dos serviços. O Regulamento facultado, tem como objectivo estabelecer linhas 

gerais que regem as acções de formação, desenvolvidas pela OesteCIM, aos seus associados. O 

artigo 1º fala da política e estratégia da entidade; o artigo 2º fala do público-alvo; o artigo 3º fala da 

certificação; o artigo 4º fala das normas e métodos de divulgação e inscrição; o artigo 5º fala das 

condições de frequência nas acções de formação; o artigo 6º fala na avaliação da formação; o artigo 

7º fala nas obrigações das partes; o artigo 8º fala no regime de pagamentos e política de devoluções 

e isenções; o artigo 9º fala das condições de funcionamento da formação; o artigo 10º fala das 

interrupções e possibilidade de repetição de cursos e o artigo 11º fala dos procedimentos relativos a 

queixas, reclamações e sugestões. O documento foi, também, elaborado com base em regulamentos 

já existentes noutras Comunidades. Informou, ainda, que têm sido feitas reuniões com os vários 

departamentos de formação dos doze municípios, numa lógica de criar uma estratégia de formação 

intermunicipal, embora não tenham visto a candidatura do POPH para a formação, aprovada. Todos 
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os municípios foram unânimes na necessidade de haver um Regulamento da Formação e 

expressaram as suas ideias, até em termos de redução de custos. ------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação informou que o documento tem uns erros de concordância que 

convém corrigir: na página quatro, em vez de “Entrega ao formando”, deverá ser “Entregar ao 

formando”, uma vez que está tudo no infinitivo e na página seguinte, na segunda linha dos 

“Formandos”, em vez de, “Integra-se”, deverá estar “Integrar-se”. Nos “Formadores” em vez de 

“Prepara as acções”, deverá estar “Preparar as acções”. Quanto ao resto subscrevem o Regulamento 

de Formação, que a pecar, peca por excesso, pode ter coisas a mais, mas entendem que serve para 

aquilo que foi concebido. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Américo Matias informou que a Bancada do Partido Socialista saúda a iniciativa, é 

um documento importante para controlo da formação, por parte da OesteCIM, mas referiu que a 

nível de estrutura, podia ser rectificado. A parte dos artigos está muito confusa, não há uma 

subdivisão nos artigos. Aparece o artigo 1º com uma série de considerandos, que não estão 

definidos, nem separados. Por cada parágrafo, deveria constar ou uma alínea ou uma numeração, 

para subdividir cada um dos artigos. Acabaram de aprovar, no ponto anterior um Regulamento de 

Taxas, que se encontra subdividido artigo a artigo e a sua proposta vai nesse sentido. Deve-se 

alterar a estrutura do Regulamento para ser mais fácil, inclusivamente a sua aplicação e posteriores 

alterações. Sugeriu que fosse feito o mesmo que no ponto anterior, no qual deram um voto de 

confiança ao Conselho Executivo, para rectificar e estrutura do Regulamento, ficando desde o 

momento, o Regulamento aprovado, ou não. ------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM compreendeu e concordou com a sugestão do 

Deputado, embora tendo explicado que o presente documento é mais generalista que o 

Regulamento das Taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

Conselho Executivo à votação, ficando o Conselho Executivo com um voto de confiança da 

Assembleia para reorganizar o documento, de acordo com as sugestões dadas. -------------------------

-----O Ponto 7 – Aprovação do Regulamento de Funcionamento da Formação da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por maioria, com uma abstenção. ---------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal interveio para informar que na 

última reunião também foi dado um voto de confiança ao Conselho Executivo, para alterar um dos 

artigos do Código de Ética e que essa alteração foi feita e disponibilizada a todos na plataforma. Na 

medida em que foi dada confiança ao Conselho Executivo para fazer a alteração, escusam, de 
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colocar a votação a nova redacção do artigo no Código de Ética. ------------------------------------------

----O Senhor Duarte Nuno fez uma interpelação à Mesa, na qual disse que os textos, 

principalmente regulamentos, que acabam por ser textos jurídicos, têm sempre determinada forma 

de apresentação e que tem que ser aprovado o seu texto final. Parece-lhe que o voto de confiança é 

um acto inédito numa Assembleia. Referiu, não ser uma questão de querer atrasar processos, mas 

sim, a questão da força do acto e, se este não pode ser praticado dessa forma, não tem força legal. –-

----O Senhor César Santos esclareceu, que quando dizem voto de confiança, estão a votar 

positivamente o Regulamento, dando o voto de confiança de saber que vai ser alterado de acordo 

com as expectativas e depois voltarão a rectificar o texto final. Se tivessem uma discordância 

objectiva ao ponto, teriam que o chumbar. --------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça clarificou que o Conselho 

Executivo, enquanto órgão executivo, propõe o regulamento para ser aprovado pelo órgão 

deliberativo, que é quem tem competência. O órgão deliberativo faz uma aprovação na 

generalidade do regulamento e, havendo alguma questão, faz aprovações na especialidade, se assim 

o entender. A especialidade, em concreto, mencionando o outro ponto anterior foi uma 

especialidade, que era uma generalidade. Todo o texto deve ser compartimentado por alíneas e 

números e, mesmo do ponto de vista formal, não lhe pareceu haver qualquer irregularidade, porque 

se houvesse alguma situação, em concreto, a Assembleia pedia, na especialidade, que fosse votado 

algum artigo em concreto. É só uma questão de bom senso a questão de se anuir, concordar que o 

órgão executivo tem amplitude para melhorar aquilo que o órgão deliberativo sugeriu e não pensa 

haver qualquer ilegalidade no contexto. Haveria se houvesse alguma referência expressa na 

especialidade, que tivesse que ser alterada e, que nem a Mesa nem o órgão proponente, dessem 

cumprimento a essa especialidade. -----------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 8 – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ACTIVIDADE 

DA OESTECIM E DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DA ALÍNEA C) 

DO ARTIGO 13º DA LEI Nº 45/2008 DE 27 DE AGOSTO --------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu ser um dos pontos sugeridos pela 

Assembleia e que faz parte dos Estatutos da própria e é a primeira vez que é feito. Espelha, de 

forma sucinta a actividade da OesteCIM e da sua situação financeira. ------------------------------------

-----O Senhor Luís Barros Mendes interveio em nome do Partido CDS, que pela primeira vez, na 

Assembleia, é composto por três pessoas. Gostaria de colocar uma questão, que não tem 

directamente a ver com a informação prestada, mas sim com as notícias que todos vão recebendo 
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diariamente sobre a questão da Troika, que está a negociar o resgate português. Têm vindo a 

debater em quase todas as sessões da Assembleia, a questão do Programa de Acção do Oeste, foram 

feitas, inclusive, várias reuniões na Assembleia da República, foi feita uma sessão em Alenquer 

sobre o tema, e a última notícia, é que possivelmente uma das medidas da Troika é, pura e 

simplesmente, eliminar o Programa de Acção do Oeste. Embora todas as medidas da Troika não 

passem, ainda, de especulação, gostaria de saber se o Conselho Executivo já tem alguma 

informação oficiosa que esse assunto poderá ser uma das medidas negociadas entre o Governo 

Português e a Troika. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Teresa Sousa informou que sendo muito sensível às questões da cultura e da acção 

social, queria destacar pela positiva, que estão enunciadas algumas medidas, que espera que ao 

longo do presente ano, tenham impacto e sejam concluídas. O Passaporte Cultural Regional, já 

iniciado; o Cartão do Idoso Regional, a iniciar. Esta questão é urgente, o país está com uma 

população envelhecida e o Oeste até está acima da média nacional. Outra medida é a Marca Oeste 

e, sendo membro da Assembleia Municipal da Lourinhã, não pode deixar de destacar o Património 

Natural da Cesareda. Não se podem esquecer da função social, não existem só para candidaturas, 

para tratar de questões económicas, mas para pugnar pela cultura, pela acção social e pelo bem-

estar dos oestinos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que relativamente ao Programa de 

Acção do Oeste pode informar do ponto de situação, porque até ao momento, está em stand by. 

Foram várias as insistências para reunirem com quem está à frente do processo, por parte do 

Governo, o Senhor Ministro das Obras Públicas, sem nunca o terem conseguido. Não têm 

informações, compreendem a dificuldade nalgumas obras, mas não compreendem noutras que 

deveriam fazer e, sobretudo, no planeamento de algumas obras que poderiam ir avançando. O 

actual Ministro das Obras Públicas não fez nada em relação ao assunto, contrariamente ao Eng. 

Mário Lino, que foi um grande impulsionador. Há uma estagnação em todo o processo 

relativamente a pequenas situações que não dependem de obras, nem do próprio Estado; eram 

verbas que vinham do QREN e nem essas chegaram, como é o caso da já relatada, do POPH. 

Pediram audiência ao Senhor Primeiro Ministro, já por duas vezes e nada conseguiram. O diálogo 

tem sido difícil, com grande revolta em todos os Presidentes, do Conselho Executivo. Se não 

conseguiram fazer nada até à data, esta altura com o Governo demissionário, muito menos. Devem 

aguardar pela tomada de posse do novo Governo para depois tomarem medidas. Relativamente, à 

Troika, não foram chamados, nem sabem o que se passa. ---------------------------------------------------
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-----PONTO 9 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL -----------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que a OesteCIM vai organizar no dia 

dezanove de Maio, uma Conferência Intermunicipal “Os Modelos da Comunicação Institucional 

nas Comunidades Intermunicipais”, para o qual todos estão convidados, podendo fazer a inscrição 

no site da OesteCIM, contudo, informou que a Dr.ª Helena irá enviar na próxima semana o Convite 

oficial. Informou que o site já tem uma nova imagem, estando agora os conteúdos a serem 

trabalhados. O edifício também já está identificado com o logótipo na sua fachada. A OesteCIM 

também vai ter sinalização na cidade. Em relação aos outdoors, ainda com as boas vindas da 

Associação de Municípios, vão ser retirados por parte dos municípios e está a ser estudada uma 

nova comunicação institucional, sem custos, em conjunto com os doze municípios. -------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche informou os presentes, na qualidade 

de Presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste, em representação da OesteCIM, 

de uma iniciativa que será o momento alto do Oeste - IV Congresso do Oeste. No terceiro 

Congresso, que se realizou em Alcobaça, ficou definido que o IV Congresso seria em Alenquer. O 

Congresso conta com uma articulação entre a OesteCIM e outras entidades que compõem a 

Comissão Organizadora, tais como, o Turismo do Oeste, a OesteSustentável e a Leader Oeste. Com 

base nessa Comissão e numa relação muito próxima com a OesteCIM, adoptaram as datas de vinte 

e nove e trinta de Setembro e um de Outubro, que correspondem a uma quinta-feira, sexta e sábado 

de manhã. O Congresso terá uma componente de Mostra, que se inicia na quinta-feira e prolonga-se 

até ao sábado; o trabalho do Congresso será na sexta-feira todo o dia e sábado de manhã. O 

Congresso terá duas grandes sessões plenárias de abertura e encerramento e, eventualmente de um 

outro tema de maior importância e, terá também, sessões paralelas, que decorrerão em três espaços. 

O local também já foi definido, para o qual agradeceu ao Presidente de Alenquer, referindo que no 

dia anterior estiveram todo o dia a trabalhar na preparação do Congresso. O local escolhido foi o 

Fórum Romeira, onde foi apresentado o PEDRO – Plano Estratégico de Desenvolvimento da 

Região Oeste. O local apresenta boas condições para realizar a Mostra do Oeste, pela positiva, 

relativamente às suas múltiplas dimensões, quer ao nível da produção, na componente agrícola ou 

do artesanato, sendo a Leader Oeste responsável pela Mostra; quer pela componente se serviços, de 

base tecnológica, inovação, tudo aquilo que tiver interesse por parte dos agentes do Oeste. Outra 

dimensão do Congresso, definida pela Oeste CIM é a realização do ponto de situação sobre o Plano 

de Acção do Oeste que, sendo uma resolução do Conselho de Ministros, têm toda a legitimidade 

para o fazer e, ainda, traçar aquilo que podem ser os caminhos de futuro. Existem uma diversidade 
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de temas, que estão de momento a ser enunciados, desde as questões da demografia, à mobilidade; 

as questões da ruralidade e dos recursos endógenos; o ambiente, urbanismo e sustentabilidade; a 

inovação e criatividade; a economia; o património; a governância e internacionalização. Irão ter um 

site, que se encontra em desenvolvimento e que será brevemente disponibilizado, para terem uma 

forma extremamente participada do Congresso. Informou ter para apresentar no Conselho 

Executivo três hipóteses para o slogan do Congresso: “Oeste um compromisso com o futuro”, 

“Oeste um território de futuros” e “Oeste, na tradição e modernidade, o futuro”. Pretendem que o 

Congresso, não seja um fim em si, mas pelas formas de participação que irão criar, seja um meio de 

afirmarem, com um grande sentido de oportunidade, (têm eleições em Junho, um Governo que se 

lhe seguirá e antes do Orçamento Geral do Estado), aquilo que são as exigências, a afirmação do 

Oeste, para que os partidos possam ter em conta essa realidade. -------------------------------------------

-----O Senhor António Bastos referiu ter pensado intervir no âmbito das compensações da Ota, 

assunto já abordado por outro colega, pelo que dirigiu a sua intervenção a duas acções importantes 

para a Região. São promessas que foram feitas, independentemente de acabarem as compensações 

pela deslocalização do aeroporto da Ota. É importante que a Comunidade continue a fazer pressão e 

a fazer sentir junto da Administração Central, a importância de determinados projectos para a 

Região. O IC11/reformulação da estrada nº 9, cujo ponto e situação tem vindo constantemente a 

questionar na Assembleia Municipal de Torres Vedras, é um troço fundamental não só para Torres 

Vedras, mas também para o Sobral e concelhos do interior, para permitir uma circulação célere e 

fácil às plataformas logísticas da zona da Azambuja e do Carregado. Na Assembleia Municipal têm 

dito que estão em estudos, mas já lá está no segundo mandato e nunca lhe foi apresentado nenhum 

estudo sobre a ligação dos municípios costeiros às plataformas logísticas do Carregado e Azambuja. 

Referiu, que independentemente das compensações, os municípios da zona Oeste deveriam 

continuar a pressionar a Administração, para a realização do projecto, que é determinante para a 

zona Oeste. O outro projecto determinante é a modernização da Linha do Oeste. No mês passado o 

Jornal Público, publicou um estudo em que concluía que Portugal era o único país da União 

Europeia em que a utilização do comboio como meio de transporte, diminuiu em detrimento do 

automóvel. Em todos os outros países da União Europeia, as pessoas cada vez mais utilizam o 

comboio em detrimento do automóvel. Situações, como a de Portugal, em que a linha do caminho-

de-ferro é do século XIX, faz com que não haja admiração com os resultados do estudo. Num 

contexto em que o petróleo está a subir, os combustíveis fósseis não param de aumentar o seu 

custo, parece surrealista não se estar a precaver situações alternativas ao transporte rodoviário. O 
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que disse em relação ao IC11, reforça em relação à modernização da Linha do Oeste. É necessário 

continuar a pressionar a Administração, independentemente de haver ou não dinheiro para os 

projectos, porque uma coisa é fazer a obra e outra, fazer os estudos e quando houver oportunidade 

avançar com a obra. Pelo menos o Oeste já estaria em posse dos estudos, que estão sempre sujeitos 

a discussões e alterações, mas que todo esse trabalho já estivesse feito à espera da oportunidade de 

se poderem avançar com as obras, que na sua opinião, são determinantes para o desenvolvimento 

da Região Oeste. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação interveio para trazer uma preocupação, de extrema importância para 

a Região, que tem a ver com a redução substancial das verbas que estão disponibilizadas para o 

Instituto da Droga e da Toxicodependência. A referida redução já está ter implicações para a 

Região, que tem problemas graves, quer ao nível do tráfico, quer ao nível do consumo de drogas, 

principalmente nas zonas do litoral. Têm, de momento, no terreno três ET’s - Equipas de 

Tratamento e duas Equipas de Rua e, por redução em contexto de crise, pensou-se em fechar 

algumas das ET’s, que seria dramático. A solução apontada face à redução de verbas é a diminuição 

do número de recursos que existem nas Equipas de Tratamento e passar a haver uma rotatividade 

dos elementos pelas várias equipas de Torres, Caldas e Peniche, para se poder trabalhar. É um 

problema que tem a ver com a Região, com a saúde e segurança pública, com cidadania. É uma 

realidade de que ninguém gosta de falar, as pessoas só conhecem a ponta do iceberg, aquelas 

pessoas que se identificam a olho, que são os que, provavelmente, menos problemas trazem. Outro 

tipo de problemas, são a diversificação dos consumos, um aumento exponencial de consumos ao 

nível da cocaína, das drogas sintéticas, um consumo fumado, ao nível das camadas jovens, 

inclusive ao nível de escolas preparatórias. Toda a questão a ver com a toxicodependência e com a 

prevenção e acompanhamento é uma questão que deve preocupar a todos, porque entendendo a 

situação de crise que se vive, também entende que há domínios e matérias, que pelos impactos que 

têm e, sobretudo, pelo trabalho que se pode perder, deveriam ficar de fora da tendência de redução 

existente. Particularmente, quando se fala tanto em Estado social, não chega falar é preciso praticar 

e na questão das drogas e toxicodependência e, com as estruturas que têm no terreno, para uma 

abordagem séria e sólida do problema, não podia deixar de partilhar a sua preocupação, sugerindo 

que a mesma chegue aos responsáveis do IDT, que já estão a fazer os possíveis para minimizar os 

impactos da redução de meios nas comunidades locais. Sem alarmismos mas com bastante 

objectividade é bom trazer à Assembleia esse tipo de preocupações, que têm que ser de todos. A 

própria OesteCIM deve questionar quem de direito, sobre a escassez de meios. -------------------------
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-----O Senhor Pedro Costa partilhou as preocupações do colega de Peniche em relação à 

toxicodependência e do colega de Torres, em relação às acessibilidades do Oeste e à linha do Oeste. 

Deu os parabéns pela exposição de fotografia do Cavalo Lusitano e sugeriu que se poderiam expor 

fotografias emblemáticas dos concelhos do OesteCIM. Considerou uma excelente ideia a questão 

do logótipo na fachada e da sinalização. Sugeriu aos três Presidentes que os Deputados Oestinos 

deveriam conhecer as várias infraestruturas oestinas, como é o caso da Estação de Tratamento das 

Águas do Oeste, da Resioeste/Valorsul, do Parque de Massas Asfálticas, da Leader Oeste. 

Poderiam aproveitar uma tarde, não havendo almoços ou senhas mas conseguindo um autocarro, 

por parte de alguma Câmara. Lançou o repto aos seus colegas dos outros partidos, para fazerem 

uma visita, tendo em conta os meios existentes, às várias infraestruturas do Oeste. ---------------------

-----O Senhor Raul Duarte interveio para sublinhar uma palavra dita pelo colega anterior, que é 

conhecer o Oeste. Está perfeitamente enquadrado no ponto que se debate, conhecer as terras do 

Oeste; de facto, aprende-se fazendo, o que significa ir aos locais, ver as coisas, sentir os problemas 

e as pessoas. Lembrou que dentro de dois dias iam comemorar o Dia do Trabalhador, o 1º de Maio 

e, agradeceu antecipadamente, à gente generosa do Oeste, os sacrifícios que têm passado para 

tornar mais agradável, mais forte e mais produtivo, o Oeste. Pediu desculpa pela demagogia e disse 

que a crise, afinal veio e não foi nem o PEC 1, 2, 3 ou 4, que atirou o país abaixo, foi a situação que 

havia e, que não havia PEC que lhe valesse. Assim como não há troika que possa valer, vai 

emprestar dinheiro, vai endividar o país e, no fim de contas, tem que haver outras soluções que têm 

que passar por um grande consenso e, esse é também um problema regional do Oeste. Porque o 

Oeste quer fazer coisas, quer produzir pão, quer produzir bens, quer produzir conhecimentos e 

demonstrar aquilo que vale, sem o artificialismo do chamado “Allgarve”, porque o Oeste tem essa 

especificação, tem a sua própria naturalidade, manteve a sua generosidade, apesar de haver alguma 

modernidade nos diversos locais. Se é muito importante conhecer o Oeste, de momento, importa 

também resolver os graves problemas do Oeste, que vão cair sobre as pessoas. Acha piada as 

pessoas falarem de futuro, gratuitamente, porque ninguém pensa que quando se diz a palavra 

futuro, se está a dizer que é a projecção do presente. Se estão a projectar o actual presente, cheio de 

crises e de problemas, que futuro é que terão. É uma questão de grande importância para o Oeste, é 

fundamental que o Oeste mantenha a sua situação de grande produtividade. Esse ascendente, no 

Oeste, é histórico, as populações passavam do interior para junto do mar. Era no mar que se fazia a 

comercialização, era ao mar que se ia buscar o salário. O salário era a quantidade de sal diário que 

as pessoas recebiam como retribuição. É nessa zona que a prosperidade se instala, é onde as 
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grandes Ordens Religiosas, que foram as mentoras dos grandes desenvolvimentos das zonas, 

fizeram os seus trabalhos e daí partiram para o interior do país. Salientou, no Ponto de Interesse 

Regional para o Oeste, que todos em uníssono, deviam ajudar as populações a serem mais fortes, a 

continuarem o seu caminho e darem aos jovens o que é necessário à sua própria vida, o sonho, a 

grandeza dos conhecimentos e, sobretudo, a qualidade. -----------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça explicou que a sua intervenção já 

havia perdido alguma oportunidade, porque se inscreveu na altura da intervenção do Deputado de 

Torres Vedras. Não desfazendo de nenhuma das intervenções, referiu-se à intervenção do Deputado 

de Peniche, que fez declarações tão importantes do ponto de vista, do humanismo, que começa a 

faltar com a crise que todos estão a viver, nomeadamente no apoio social e até nos cuidados 

médicos. A crise começa a ser muito dolorosa até nos serviços primários do Estado. Começando a 

sua intervenção, afirmou querer partilhar com todos o sentimento que tem, em relação à questão 

política das medidas compensatórias da Ota. “As medidas compensatórias da Ota” talvez não seja a 

terminologia mais correcta para ser aduzida no futuro. Têm toda a razão de exigir o compromisso 

do Estado para com o Oeste e têm uma contratualização efectuada com o Estado e, serão 

certamente os últimos a esquecer essa contratualização e irão até às últimas instâncias, para que a 

mesma seja efectuada. A mensagem continua, completamente, premente, nomeadamente, no 

concelho de Alenquer. Prefere, em termos de mensagem política para o exterior, falar do Plano de 

Acção para o Oeste. O Oeste tem um plano contratualizado do Estado e querem essa discriminação 

“positiva” em resultado de uma discriminação negativa a que foram vetados nos últimos anos. A  

mensagem política, para manterem a credibilidade, deve ser feita, no sentido que a opinião pública 

não percebe a maturidade do projecto que já havia do aeroporto da Ota e pode pensar que estão 

num contexto similar a outras promessas futuras, nomeadamente Alcochete e TGV. O Oeste tinha a 

maturidade de um compromisso do Estado tão certo, que, obviamente, também os lucros são óbvios 

para toda a Região Oeste. Mas a mensagem política é importante para manterem a credibilidade e 

acha que devem aduzir sempre o argumento de que têm contratualizado um Plano para a Região e 

que o mesmo deve ser cumprido. Não olvida e como já referiu, devem ser os últimos a esquecer as 

medidas compensatórias da Ota e contratualizado que está têm, juridicamente, toda a força em 

termos de mensagem política para uma grande massa da opinião pública desconhecedora de todo o 

processo. Por isso a terminologia deve ser mais premente ao nível de um Plano de Acção que está 

comprometido para o Oeste, salvo a grande devida excepção, que são os altíssimos prejuízos que 

Alenquer teve na questão. Concluiu dizendo que teve que fazer a intervenção, porque não ficaria de 
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consciência tranquila perante os legítimos representantes oestinos, que todos devem ter alguma 

sapiência, no sentido de terem preocupação com a mensagem política que é destinada para toda 

uma grande massa de opinião pública, que não está tão bem informada e para que os responsáveis 

políticos, não se escudem dessa desinformação da grande opinião pública, para não cumprirem 

aquilo que estão obrigados para com o Oeste. ----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação subscreveu a intervenção do Deputado Raul Duarte, a propósito do 

1º de Maio, saudando os trabalhadores da Região, que precisam de muito mais que saudações, 

precisam de condições de trabalho, de condições de vida. Cada vez é maior a precariedade e, por 

isso, vale a pena sublinhar a saudação ao 1º de Maio, aos trabalhadores e à luta que vão continuar a 

desenvolver pela garantia das suas condições de trabalho e pela garantia dos seus direitos. A título 

pessoal, subscreve integralmente, o que foi dito pelo Presidente de Alcobaça, relativamente à forma 

convicta e decidida de como devem falar do Plano de Acção do Oeste. Ele resulta de um quadro de 

medidas compensatórias, mas a verdade é que se constituiu como um Plano de Acção 

contratualizado e a contratualização com o Estado que, em princípio, é sempre uma pessoa de bem, 

tem que ser o mais forte dos argumentos. Todos têm que o afirmar plenamente em todas as 

circunstâncias. É uma batalha que tem que ser travada, particularmente quando virão contrapor com 

argumentos de falta de muita coisa, de dinheiro ou opções estratégicas, mas o Oeste tem um 

contrato assinado, garantido pelo Estado, que é, até prova do contrário, uma pessoa de bem. Por fim 

partilhou o seu orgulho ao informar que a Escola Superior de Turismo e de Tecnologia do Mar, viu 

recentemente, aprovado um projecto para a instalação de um Centro de Investigação e 

Desenvolvimento, Formação e Divulgação do Conhecimento Marítimo; foi uma candidatura ao PO 

Centro, que rondará os 3 milhões de euros e que vai permitir instalar, em Peniche, uma estrutura 

extremamente importante do ponto de vista da divulgação e da formação, trazendo para a Região 

mais um pólo de desenvolvimento, uma vez que vai ser uma referência do ponto de vista da 

investigação em tudo o que são os assuntos marítimos. A Escola está de parabéns, tendo trabalhado 

em estreita articulação com a autarquia, que também está de parabéns. É uma honra para Peniche, 

para a Escola e é uma mais-valia para toda a Região. --------------------------------------------------------

-----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, 
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pelas zero horas e trinta e cinco minutos do dia trinta de Abril, de que, para constar se lavrou a 

presente Acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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