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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA DEZASSETE DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE  

 
-----Aos dezassete dias, do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas, 

reuniu a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, para uma sessão 

ordinária, realizada através de videoconferência, nos termos do previsto no n.º3 do artigo 3º da lei 

1-A/2020 de 19 de março, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------

-----Ponto 1 – Informação Escrita do Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM; ----------

-----Ponto 2 - Nomeação do Revisor Oficial de Contas; -----------------------------------------------------

-----Ponto 3 - Informação do ROC sobre a situação Económica e Financeira a 30 de junho de 2020 

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

-----Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2021 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ---------------------------------------------------------------

-----Ponto 5 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2021 da Comunidade 

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

-----Ponto 6 - Apresentação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais. --------------------------------------------------------------------------------------

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. Jorge Gabriel Duarte Catana Monteiro Martins 

(Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal), o Sr. José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro 

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

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

-----Estiveram presentes os Deputados Intermunicipais da Assembleia Intermunicipal, que se passa 

a indicar: Liliana Batista de Sousa, Raul José Afonso Duarte, Rui Manuel Dias Alexandre, Mário 

Pedrosa Gonçalves, Nuno Gonçalo Cruz Inácio, Filipa Maria Ferreira da Costa Santos, Rui Jorge 

Vieira Neto, António Carlos Lopes Bexiga, Pedro Miguel Amaral Carvalho, Paulo César da Silva 

Pinto, Carlos Miguel Boieiro Cunha, José Victor Ribeiro da Silva, João Carlos Barreiras Duarte, 

Luís Francisco Campos e Silva, Rui Manuel Martins Soares, Maria Eugénia Rodrigues Correia de 

Sousa, Nelson Cordeiro Garcia Rosa, Carlos Manuel Teixeira Marques, Alberto Manuel de Oliveira 

Reis Pereira, Manuel Mendes Nunes, Duarte Nuno Batista Ferreira, António Alberto de Carvalho 

Santos, Susana Sofia Martins Gonçalves, em substituição de José Manuel Dias Custódio, Jorge 

Augusto Farto Faria de Sousa, Luísa Maria Ricardo Alves, Daniel Vieira Meco, Joaquim Ascensão 
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Pequicho, Maria Celeste Ferreira Cardador, João Carlos Marques Costa, Anabela Blanc Capinha 

Corado, Filipe Miguel Alves Correia Daniel, Joana dos Santos Silva Machado, em substituição de 

Albino Agostinho de Sousa, Carlos Manuel de Sousa Policarpo, Ademar Vala Marques, Américo 

Araújo Gonçalves, José António Bombas Amador, Rui Luís Fernandes Corado, Rui José 

Prudêncio, Rita João de Maya Gomes Sammer, Maria Leonor Marques Marinheiro, Susana Maria 

Ribeiro das Neves, Pedro Miguel de Sousa Nunes de Castelo e José António do Vale Paulos. -------

-----Tiveram falta justificada os Deputados Intermunicipais: José Manuel Dias Custódio e Albino 

Agostinho de Sousa. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Tiveram falta injustificada os Deputados Intermunicipais: Maria Amélia Ferreira Caetano e 

Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio. --------------------------------------------------

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer e do Conselho 

Intermunicipal da OesteCIM, Pedro Miguel Ferreira Folgado, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Arruda dos Vinhos, André Filipe dos Santos Matos Rijo, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal do Bombarral, Ricardo Manuel Silva Fernandes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

do Cadaval, José Bernardo Nunes, a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Caldas da 

Rainha, Maria João Morais Domingos, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, José 

Joaquim Simão Pereira, a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche, Ana Rita 

Trindade Petinga, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, José Alberto 

Quintino da Silva e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel 

Antunes Bernardes. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu informação de algumas das regras 

para o bom funcionamento da sessão por videoconferência, nomeadamente, manterem os 

microfones desligados, acionando-os apenas quando fosse para usarem da palavra; utilizar a caixa 

de “bate-papo” para os pedidos de intervenção e para a expressão de voto e identificar os seus 

nomes no respetivo equipamento. Informou, igualmente, que as senhas de presença serão enviadas 

através de email e que terão que as devolver devidamente preenchidas e assinadas. Aproveitou para 

referir a existência de dois Deputados que ainda não devolveram as senhas de presença da sessão 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----TOMADA DE POSSE ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal chamou, para Tomar Posse, a Deputada   

Maria Leonor Marques Marinheiro, do Município de Torres Vedras, em virtude do Deputado 

Intermunicipal efetivo, Nelson Laureano Oliveira Aniceto, ter apresentado um pedido de renúncia 
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de mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----APRESENTAÇÃO DA ATA ANTERIOR-------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 6, da última 

reunião, realizada no dia 24 de junho de 2020, se encontrava na Mesa para discussão. -----------------

-----Posta à votação, a Ata foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------

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

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

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

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

-----Ofício datado de dia 28/07/2020, dirigido ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da 

OesteCIM, a informar quais as deliberações tomadas na Assembleia Intermunicipal de dia 

24/06/2020; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Email datado de dia 22/10/2020, dirigido aos Deputados da Assembleia Intermunicipal a 

informar que se procedeu ao pagamento das senhas de presença da reunião de Assembleia de dia 24 

de junho de 2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 12/11/2020, dirigido à Distrital PSD Área Oeste, com indicação da 

receção da Moção relativa à eleição de Duarte Pacheco como Presidente da UIP- União 

Interparlamentar; --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 04/12/2020, dirigido à Senhora Maria Leonor Marques Marinheiro, a 

convocá-la para Tomar Posse como deputada Intermunicipal da Assembleia Intermunicipal em 

virtude da renúncia de mandato do Deputado Intermunicipal Nelson Laureano Oliveira Aniceto, do 

Município de Torres Vedras; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ofício Circular datado de dia 04/12/2020, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da 

OesteCIM e aos Deputados da Assembleia Intermunicipal com a convocatória para a presente 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----O 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, 
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anexa ao livro de Atas. Para além das justificações de faltas supra mencionadas a Mesa recebeu 

ainda os seguintes documentos: ---------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email do Deputado Intermunicipal Nelson Aniceto, datado de dia 14/09/2020, a informar a sua 

renúncia ao mandato da Assembleia Intermunicipal; --------------------------------------------------------

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

------Email da Assembleia Municipal de Torres Vedras, datado de dia 06/10/2020, a informar que o 

Deputado Intermunicipal Nelson Aniceto vai ser substituído pela Deputada Maria Leonor Marques 

Marinheiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email da Distrital PSD Área Oeste, datado de dia 11/11/2020, com envio de Moção, relativa à 

eleição de Duarte Pacheco como Presidente da UIP- União Interparlamentar; ---------------------------

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

-----Ofício do Membro Pedro Alexandre da Silva Dias Ferreira, do Município da Lourinhã, datado 

de dia 17/11/2020, a informar que continuará com a suspensão do seu mandato por mais 365 dias; -

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

-----Email do Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio, datado de dia 17/12/2020, com envio de 

proposta de Moção a discutir na reunião de dia 17 de dezembro de 2020; --------------------------------

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

-----Ofício do Deputado Intermunicipal Pedro Alexandre da Silva Dias Ferreira, do Município da 

Lourinhã, datado de dia 17/12/2020, a solicitar a renúncia de mandato. ----------------------------------

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

-----O Deputado Intermunicipal Ademar Marques interveio para saber qual foi a evolução da 

saúde e da construção do novo hospital do Oeste, uma vez que essa informação não é dada na 

Informação Escrita do Presidente. Na informação constante das Grandes Opções do Plano, 

supostamente por gralha, refere que, em 2020, foi assinado um Acordo de Cooperação para a 

Criação de um Grupo de Trabalho e, recorda que essa assinatura decorreu em setembro de 2019 e 

ficou definido que a meio do ano de 2020 haveria um resultado prático do trabalho que iria ser 

realizado. Nas Grandes Opções do Plano referem, que o resultado prático é a encomenda de um 

Estudo, mas continuam sem saber qual o resultado prático do trabalho desenvolvido pelo Grupo, 

onde participavam o CHO, a ARSLVT e a OesteCIM. Mostrou-se muito preocupado quando, entre 

as questões que vão agora ser estudadas, estão questões que, considerava que já fossem ser 
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definidas, nomeadamente, pela ARSLVT. Andam de Estudo em Estudo e estão sempre a empurrar 

o assunto do novo hospital do Oeste. Quando iniciaram o processo, foi com muita pressa, e não era 

certamente porque havia eleições naquele ano, a pressa era porque o hospital faz falta e as decisões 

têm que ser tomadas com rapidez. Por fim, perguntou ao Senhor Presidente do Conselho 

Intermunicipal, quais foram as decisões do Grupo de Trabalho e qual é o cronograma, para ser 

apresentada uma solução que deixe a todos um horizonte mais concreto de concretização da 

ambição justa dos oestinos. --------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Corado interveio para apresentar uma 

Moção/Recomendação sobre a tomada e largada de passageiros no Hospital Beatriz Ângelo. --------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal interrompeu a intervenção do 

Deputado Intermunicipal Rui Corado, para informar que a Mesa recebeu a Moção, mas como a 

mesma não foi entregue nas 48 horas antecedentes à realização da presente reunião, a mesma terá 

que ser admitida para ser incluída na Ordem de Trabalhos, pelo que só poderá ser apresentada após 

ser votada a sua introdução na respetiva Ordem. -------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Corado interveio para dizer que aguarda por esse momento 

para apresentar a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Liliana Sousa interveio para informar que no âmbito da 

emergência de saúde pública causada pela pandemia da doença Covid-19, registam-se graves 

consequências socioeconómicas que se traduzem no aumento das falências, do desemprego e em 

acrescidas dificuldades para a população geral, que tiveram de se adaptar muito rapidamente às 

restrições aprovadas para minorar o risco de contágio e de propagação da doença, que suspenderam 

ou limitaram, por razões de saúde pública, atividades económicas diversas, nomeadamente de 

natureza comercial e de serviços pessoais. Neste contexto, de forte crise económica e social 

decorrente da pandemia da doença, a Comissão Europeia apresentou um ambicioso plano de 

recuperação, que se cruza em vários eixos e concretiza o designado mecanismo de recuperação e 

resiliência, sendo um instrumento orientado para a coesão económica e social dos Estados 

Membros, assegurando, simultaneamente, que as suas economias se inscrevam na transição 

ecológica e digital, tornando-se mais sustentáveis e resilientes. Para Portugal, foi desenvolvido pelo 

Governo Português, o Plano de Recuperação e Resiliência, já apresentado à União Europeia, sendo 

um Plano orientado para três domínios principais: a transição climática, a transição digital e, ainda 

o objetivo da resiliência que prioriza o reforço da capacidade da rede viária e investimentos 

estruturantes para as regiões. Neste particular, importa sublinhar que o desenvolvimento e 
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resiliência das regiões, está em muito condicionado, pelos investimentos estratégicos, que o país é 

capaz de realizar, pelo que é essencial definir, à escala de cada Comunidade intermunicipal, qual o 

investimento prioritário e transversal para a Região, com reflexos quer ao nível da competitividade 

quer ao nível da coesão económica e social. Concorrem para este mesmo objetivo, para além do 

referido Plano de Recuperação e Resiliência, o desenvolvimento do Plano Nacional de 

Investimento 20/30 e o próprio desenho do próximo Quadro Comunitário Portugal 20/30. Pelo que, 

importa destacar, desde já, que a Região reclama participar na materialização destes objetivos 

estratégicos, a curto e médio prazo e que no espectro geral concorram para incrementar uma 

resiliência mais presente às vulnerabilidades sociais e económicas. Constata-se ainda, que em 

declarações recentes do membro do Governo com a tutela das Infraestruturas e Habitação, 

retomam-se antigos projetos, com elevada expressão financeira, como seja a rede viária de alta 

velocidade. Mas não se concretiza alguns investimentos estruturantes para a Região, que 

consideram urgentes e prioritários, por exemplo ao nível das estruturas e de transportes, onde se 

inscrevem, entre outras, a requalificação da linha ferroviária do Oeste, na ligação de Caldas da 

Rainha ao Louriçal, a requalificação do troço do IC2, comum ao IC9, entre Alcobaça e Porto de 

Mós e, ainda, a abertura ao tráfego civil do aeroporto de Monte Real, como projeto estruturante 

para o país. Considera-se assim, fundamental, que os projetos considerados chave e prioritários 

pelos Municípios da Comunidade Intermunicipal, venham a integrar os investimentos previstos no 

âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. ---------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Pedro Castelo interveio para solicitar ao Senhor Presidente do 

Conselho Intermunicipal que providencie informações mais rápidas a quem as solicita. No passado 

dia 30 de setembro, ao abrigo das suas funções normais dentro da Assembleia Municipal, solicitou, 

via formal, ao Presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras, informações precisas e 

detalhadas sobre a questão dos transportes, no que concerne ao Concelho de Torres Vedras. No 

mesmo dia obteve uma resposta rápida do Senhor Presidente de Câmara de Torres Vedras, a 

informar que iria endereçar as perguntas e solicitar todos os elementos à Autoridade de Transportes, 

nesse caso, à OesteCIM. Passados dois meses e meio, continua sem resposta aos elementos 

solicitados e voltou a solicitar uma resposta aos mesmos. ---------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Alexandre interveio para fazer uma pequena intervenção 

sobre a salvaguarda e a valorização de alguns centros históricos, nomeadamente, o património 

histórico da Região Oeste e, como exemplo, vai referir o património de Alcobaça. Leu a 

intervenção, que se transcreve: “Numa altura que o nosso Património Histórico sofre cada vez 
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mais violentas agressões urbanísticas, recomendamos que nos futuros Orçamentos da OESTECIM 

seja equacionada a inclusão de abertura de verbas públicas no sentido de apoio, restauro e 

salvaguarda do nosso Património em toda a região da OESTECIM. -------------------------------------

-----À semelhança do que acontece em vários Centros Históricos da nossa Região do Oeste, onde 

poderia enunciar aqui alguns exemplos, com a desvalorização dos nossos Centros Históricos onde 

sofrem de um forte impacto na destruição da nossa História Urbanística e Cultural, deixo aqui um 

exemplo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Aprovado em 1997 o Plano Diretor Municipal de Alcobaça prevê no seu artigo 35.º n.º 2 o 

desenvolvimento de Planos de Pormenor de Salvaguarda e Valorização para os centros históricos 

do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----No que respeita a S. Martinho do Porto, decorridos 23 anos nada foi feito quanto a esta 

matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Para além da inexistência deste importante instrumento de planeamento São Martinho do 

Porto, área de grande pressão urbanística e de especulação imobiliária, tem vindo a deparar-se 

com uma acentuada degradação da malha urbana tradicional, substituída por uma edificação 

desregrada desproporcionada e desadequada. ---------------------------------------------------------------

-----A Câmara Municipal de Alcobaça tem assumido uma postura conivente com esta degradação, 

como se verificou ao longo de toda a história recente de um dos edifícios mais emblemáticos de S. 

Martinho – o antigo edifício dos Paços de Concelho cujas origens remontam ao Século XVIII. 

Desconhecem-se as condições em que tal edifício transitou para a esfera de privados. Certo é que 

a Câmara Municipal de Alcobaça, alertada para a sua iminente demolição nada fez para impedir 

tal operação que é expressamente proibida pelo PDM. -----------------------------------------------------

-----Mais, aprovou para este local um projeto de licenciamento “reabilitação” que implica o 

aumento da cércea, área de construção e volumetria em relação ao existente. Fazendo-o em 

flagrante violação das normas do PDM aplicáveis, nomeadamente das suas alíneas a), b), d) e e) 

do n.º 2 do artigo 35.º. --------------------------------------------------------------------------------------------

-----O edifício aprovado corta perpendicularmente um quarteirão caracterizado por habitação 

unifamiliar onde os pátios permitam a salutar convivência entre vizinhos. ------------------------------

-----Expostos os vícios de que padecia tal licenciamento, a Câmara Municipal veio a embargar a 

obra, não por reconhecer qualquer vício, mas por alegadas divergências entre o projeto e a obra 

em curso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Meses após a denúncia das ilegalidades, nunca o executivo municipal se pronunciou sobre as 

mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Do mesmo modo, perante a denúncia de situações de risco iminente da queda de elementos e 

desabamento de paredes para cima das habitações vizinhas a Câmara Municipal, mais uma vez 

absteve-se das suas responsabilidades, aqui no âmbito da proteção civil, remetendo os 

denunciantes para os meios de resolução de litigo judiciais sem sequer cuidar de promover a 

estabilização das paredes em risco.-----------------------------------------------------------------------------

-----Assim deve ser promovida a expurga de todas as ilegalidades detetadas no processo de 

licenciamento de obras respeitante ao antigo edifício dos Paços de Concelho de São Martinho do 

Porto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Desenvolvendo-se todas as medidas necessárias para a efetiva minoração dos riscos para 

habitações e pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por fim, promovendo a defesa de um urbanismo de qualidade dotado dos necessários 

instrumentos nos quais se destaca o plano de pormenor salvaguarda e valorização do centro 

histórico de S. Martinho do Porto e de todo os Centros Históricos do Concelho de Alcobaça e da 

Região da OESTECIM.”. Por fim, solicitou que nos próximos orçamentos da OesteCIM, fosse 

incluída uma verba, para a defesa de todo o património e valorização dos centros históricos. ---------

-----O Deputado Intermunicipal José Vale Paulos questionou a Mesa relativamente a uma 

informação prestada pelo Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal numa outra reunião, na qual 

informou, que estariam a terminar o inventário de georreferenciação dos moinhos do Oeste e que 

continuava em execução, o Projeto de Salvaguarda e Valorização do Património Molinológico do 

Oeste, para o qual teriam organizado umas iniciativas para suportar o Encontro Nacional de 

Molinologia. Relativamente ao assunto, gostaria de saber qual o ponto de situação atual do projeto. 

-----O Deputado Intermunicipal Raúl Duarte interveio para informar que o que se está a passar 

no país é muito grave, não só no que respeita ao Covid-19 com a célebre SARZ, já utilizada durante 

a guerra e que agora foi aperfeiçoada., mas também com a medicina. Não tem palavras para 

classificar os atos que foram cometidos ao permitir a contaminação mundial com esse vírus. Na sua 

opinião, as pessoas não sabem o que é um vírus. Referiu que a medicina vai de mal a pior, passou 

quatro dias no hospital de Leiria, onde a única coisa que lhe faziam eram mudar a cama e não lhe 

deram medicação para as doenças que o levaram a ser internado. Obrigaram-no a ir de ambulância 

de Alcobaça a Leiria e pergunta o que lá foi fazer. Foi para a enfermaria dos amarelos, comida não 

faltou, mas as refeições não tinham qualquer tipo de distinção. Entrou no hospital com problemas 
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vários e não lhe deram sequer um medicamento para as dores de cabeça. Na sua opinião, deviam 

refletir sobre o assunto e deveria ser realizada uma Assembleia Extraordinária só para saber em que 

estado está o Covid-19 na Região Oeste, como é que estão a tratar dos assuntos, qual é o plano de 

vacinação, quais são as regras que vão ser implementadas e quais os princípios para a vacinação. 

Tem dúvidas quanto à vacina e está convencido de que aqueles que não têm Covid-19 vão passar a 

ter. Por último agradeceu a paciência em terem ouvido a sua história e a denúncia que fez. -----------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM interveio para responder às 

interpelações feitas. Começou por responder ao Deputado Intermunicipal Ademar Marques 

referindo que regista a sua impaciência e relembra que se trata de um processo construído no Oeste, 

tendo passado por todas as Assembleias Municipais, que quiseram dar o seu contributo e ficou 

definido, que independentemente, de concordarem ou não, iria avançar a elaboração de um Estudo. 

Depois de consensualizarem o método, receberam várias indicações, também das Assembleias 

Municipais, quanto à metodologia a utilizar no Estudo. Consensualizaram que seria feito através de 

um concurso público, para o qual tiveram que construir um caderno de encargos, constituir o júri, 

bem como todo o processo adequado ao procedimento. O processo tem sido moroso, mas o 

concurso já foi aberto e já receberam propostas. Toda a calendarização que apresentou, há cerca de 

um ano ficou sem efeito. De momento, já têm entidades que se candidataram para a elaboração do 

Estudo e em janeiro o júri vai decidir qual a entidade que o irá desenvolver, sendo que o mesmo 

deverá levar de 6 a 8 meses até ser apresentado. Resumiu, informando que para além de todas as 

exigências que as Assembleias Municipais solicitaram, juntamente com a elaboração de um 

concurso público, o processo demorou mais tempo do que gostariam. Em resposta à Deputada 

Intermunicipal Liliana Sousa informou que cooperaram com o Plano de Recuperação e Resiliência 

com os ícones importantes para o Oeste, nomeadamente, o IC11, a construção do novo hospital, a 

requalificação da Linha do Oeste, entre outros. Perceberam que a parte mais consubstancial do 

valor será para as grandes obras definidas pelo Estado Central, mas seja como for, não deixaram de 

enviar as solicitações do Oeste. Se não conseguirem através do Plano de Recuperação e Resiliência, 

que seja através dos Fundos Comunitários ou através do Orçamento Geral do Estado. Em relação à 

questão do Deputado Intermunicipal Pedro Castelo, vai ter que ir procurar o documento em causa 

porque não consegue ter memória de todos os pedidos de esclarecimento recebidos. Acha estranho 

não terem respondido, até porque, em todas as Assembleias Municipais que têm solicitado a 

presença da OesteCIM na pessoa do Senhor Primeiro Secretário Executivo, ele tem estado presente 

a prestar os esclarecimentos devidos, bem como nas Comissões de Transportes que se organizaram 
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nos Municípios, onde tem feito o ponto de situação e prestado todos os esclarecimentos às questões 

que lhe são colocadas. Vai ver se o documento foi rececionado, e caso tenha acontecido e não lhe 

tenham dado uma resposta, pede desculpas pelo sucedido e vai averiguar o que se passou. Em 

resposta ao Deputado Intermunicipal Rui Alexandre, informou ter tomado nota de todas as questões 

relacionadas com a cultura. De momento, têm uma grande preocupação com as questões ligadas ao 

Covid-19 e ao apoio às famílias, empresas e comércio, mas sabe que a cultura também não pode ser 

esquecida e vão ver como poderão ajudar. Em relação aos Moinhos do Oeste, questão solicitada 

pelo Deputado Intermunicipal José Vale Paulos, informou que receberam no dia anterior à presente 

reunião, a proposta da empresa com a qual estão a trabalhar relativamente a um plano de 

intervenção nos moinhos. Vão fazer chegar essa proposta aos Deputados Intermunicipais, por via 

dos Senhores Presidentes de Câmara. Trata-se, ainda, de uma proposta geral sem descrição das 

ações que se pretendem, mas é um princípio. Em relação ao Deputado Intermunicipal Raúl Duarte, 

começou por lhe desejar as melhoras e informou que o Covid-19 é uma das grandes preocupações 

de todos e têm acompanhado, de perto, todas as necessidades dos profissionais de saúde, têm-se 

disponibilizado, sempre, para fazer parte da solução. Em relação à vacinação, já se 

disponibilizaram, junto do Estado Central, para ajudarem à disseminação da vacinação em cada um 

dos territórios. Aguardam por indicações do Estado Central para a implementação das vacinas. A 

Covid-19 é uma grande preocupação, ataca grupos de risco que não querem descurar e são sensíveis 

quer à própria doença, quer à maneira de a tratar. Muitas das vezes nem têm a competência no 

terreno de fazer parte da solução, mas querem fazer parte dessa solução e têm-se disponibilizado, 

sempre, junto do Estado Central, do Secretário de Estado, da Senhora Ministra da Saúde, no sentido 

de ajudarem e melhorarem o estado da saúde no Oeste. -----------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Ademar Marques agradeceu a resposta do Senhor Presidente do 

Conselho Intermunicipal, mas solicitou, ainda, alguns esclarecimentos. Informou que o Grupo de 

Trabalho constituído em setembro de 2019, era precisamente para servir como antecâmara do 

Estudo, ou seja, a ideia era que o Grupo pudesse definir qual era o modelo de hospital que a 

ARSLVT pretendia para a Região Oeste, precisamente para que o Estudo fosse útil à definição de 

um modelo do futuro hospital. Quando observam nas Grandes Opções do Plano que pretendem a 

definição do perfil e da dimensão do hospital, constatam que isso seria aquilo que o Grupo de 

Trabalho teria tido como função apresentar. Tendo o Grupo sido constituído em setembro de 2019, 

continuam sem saber quais os resultados da sua ação. O Grupo de Trabalho iria ajudar o Estudo, 

que acha bem, que seja feito através de concurso público, mas o trabalho do Grupo iria abreviar o 
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trabalho. Não podem estar a fazer um Estudo, que depois leva a outro Estudo, porque o primeiro 

não resolveu a questão. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Pedro Castelo agradeceu a explicação do Senhor Presidente do 

Conselho Intermunicipal e sugeriu, de forma a aligeirar os processos, o reencaminhamento dos 

emails. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou, relativamente à troca de 

correspondência em questão, que a Mesa não recebeu qualquer tipo de pedido de informação que 

depois pudesse remeter ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal. ------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM respondeu ao Deputado 

Intermunicipal Ademar Marques, informando que não foi diligenciado nada porque se chegou à 

conclusão que o Grupo de Trabalho não poderia produzir nada, porque a sua função era definir a 

metodologia de como consubstanciar o tal Estudo. O Grupo de trabalho reuniu, mas acabou por 

trabalhar muito pouco, porque, entretanto, se definiu que o que se ia fazer era um concurso público 

e haveria uma entidade que diligenciaria esse Estudo. Não fazia sentido o Grupo de Trabalho estar 

a trabalhar e, posteriormente, aparecer uma entidade a quem se pagaria para fazer o mesmo. Estão a 

seguir as orientações das Assembleias Municipais, contratualizar uma entidade para efetuar o 

Estudo. O Grupo de Trabalho ainda existe e dará alguns inputs se a entidade escolhida para o efeito, 

assim o solicitar. Não caberá ao Grupo de Trabalho apresentar qualquer tipo de Estudo daquilo que 

se pretende para o Oeste. Em relação ao Deputado Intermunicipal Pedro Castelo, confirmou aquilo 

que o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia referiu, de facto, por via da Mesa da Assembleia 

não receberam qualquer pedido de esclarecimentos. ---------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que deram entrada na Mesa 

duas propostas, para serem incluídas na Ordem de Trabalhos. Uma Moção apresentada pelo Partido 

Socialista e um Voto de Felicitação, apresentado pelo Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues. 

Pela ordem de entrada, irão colocar à apreciação da Assembleia a inclusão das propostas na Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que iria ler a Moção, para 

que os Deputados possam apreciar a necessidade de deliberação imediata sobre a mesma. Leu a 

Moção, que se transcreve: “A Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, reunida a 14 de 

dezembro último, aprovou por unanimidade uma Moção, no sentido de recomendar à 

Administração do Hospital Beatriz Ângelo a permissão para circulação de Autocarros de 

Transporte de Passageiros, vindos ou para o Sobral, no perímetro do hospital para tomada e 
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largada de passageiros, a exemplo do que fazem outras transportadoras. -------------------------------

-----Atualmente os autocarros da “Boa Viagem” que asseguram a linha Sobral-Lisboa-Sobral, com 

paragem no Hospital Beatriz Ângelo estão impedidos de entrar no recinto hospitalar, estando a 

paragem que utilizam, localizada perto da rotunda de acesso ao hospital, obrigando os utentes a 

uma caminhada ingreme, de cerca de 200m, sem qualquer proteção seja ao frio, chuva ou calor. --

-----Sendo as linhas e locais de paragem dos transportes públicos de passageiros, uma 

competência da Autoridade de Transportes da OesteCIM recomendamos que este órgão efetue 

todas as diligências e negociações necessárias a fim de permitir, os Autocarros de Passageiros da 

Empresa “Boa Viagem” que servem o Hospital Beatriz Ângelo, de ou para o Sobral de Monte 

Agraço, usar a paragem de tomada/largada de passageiros já existente no perímetro do hospital, 

perto da sua entrada principal.” A Moção está assinada pelo Deputado Intermunicipal Rui Luís 

Corado e foi enviado à Mesa, por email, com um pedido subscrito pelo Grupo Intermunicipal do 

Partido Socialista, que solicita, que nos termos da Lei e do Regimento, se coloque à consideração 

da Assembleia, a possibilidade de introdução do ponto na Ordem de Trabalhos da presente reunião 

dada a premência, oportunidade e importância do tema. Seguidamente, colocou à votação, a 

inclusão da presente Moção na Ordem de Trabalhos, como Ponto 7, tendo a mesma sido aprovada 

por maioria, com 1 voto contra. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que iria ler o Voto de 

Felicitação, apresentado pelo Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues, para que os Deputados 

possam apreciar a necessidade de deliberação imediata sobre o mesmo. Leu o Voto, que se 

transcreve: “Voto que visa felicitar o Senhor Deputado Duarte Pacheco pela eleição para 

Presidente da União Interparlamentar. ------------------------------------------------------------------------

-----Ao Oestino e Sobralense Duarte Pacheco, a Assembleia Intermunicipal do Oeste – OesteCIM, 

congratulando-se com a sua eleição para a presidência de uma organização internacional criada 

há 131 anos com o objetivo de promover a paz, a democracia e o desenvolvimento sustentável, 

envia uma saudação amiga e deseja sinceros votos de sucesso para este mandato. --------------------

-----Apresentamos os nossos cumprimentos. ------------------------------------------------------------------

-----Voto a ser aprovado deve ser enviado ao Sr.  Dr. Duarte Pacheco”. Seguidamente, colocou à 

votação, a inclusão do Voto de Felicitação, na Ordem de Trabalhos, como Ponto 8, tendo a mesma 

sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------

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

-----PONTO 1 -  INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DO CONSELHO 
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INTERMUNICIPAL DA OESTECIM ----------------------------------------------------------------------

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

do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que no documento está 

explicita toda a atividade e dinâmica que têm diligenciado no Conselho Intermunicipal, para que o 

Oeste tenha uma qualidade diferente a todos os níveis, educação, ação social, mobilidade, saúde, 

entre outros. Ressaltou a educação, onde têm várias candidaturas aprovadas, não só por via do 

Centro 2020, mas também do Estado Central, o que é muito bom para a OesteCIM em termos de 

dinâmica e aprendizagem e de valor acrescentado que dão e recebem. O Aluno ao Centro encontra-

se suspenso, no que diz respeito às atividades intermunicipais, mas continua a funcionar nos 

Municípios, dentro das possibilidades existentes e das condicionantes do Covid-19. De uma 

maneira geral, vão respondendo, adequadamente, ao que lhes é solicitado, quer por parte do PO 

Centro, quer por parte do Estado Central. Têm tido uma grande preocupação com o Covid-19 e 

trabalhado muito nessa área ao nível dos Conselhos Intermunicipais, na ajuda às famílias e às 

empresas e na forma como poderão fazer a diferença no Oeste e no resto do território. Em relação à 

saúde, a informação apresenta o processo do Centro Hospitalar do Oeste, nomeadamente a questão 

do Estudo e do concurso público. Não faz referência aos prazos, mas já disse que, em janeiro 

estarão em condições de informar qual será a entidade que fará o Estudo, que será concluído de seis 

a oito meses. Referiu ser difícil apresentar toda a informação, são trinta e uma páginas, pelo que se 

mostrou disponível para responder a qualquer questão de forma mais pormenorizada. -----------------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Correia interveio para colocar duas questões ao Senhor 

Presidente do Conselho Intermunicipal. Uma primeira em relação aos moinhos do Oeste, que 

entende tratar-se de um projeto para intervenção/requalificação material dos moinhos, e questiona, 

sabendo que os mesmos são património cultural material e imaterial, sabendo que têm uma forte 

expressão na Região e, tendo também conhecimento daquilo que já foi uma tentativa de 

procedimento para inscrever esses monumentos ao nível do património imaterial nacional da 

Unesco, se se trata apenas da salvaguarda desse património e se não existe mais nenhum projeto 

adstrito a essa intenção. A outra questão diz respeito ao projeto Smart Region, que tem como 

objetivo o desenvolvimento de uma plataforma de inteligência territorial para a governança. 

Gostaria que pudessem explicar melhor o projeto, referindo a existência de zonas do território 

Oeste que não têm redes de telecomunicações a funcionar em pleno e, dá como exemplo o concelho 

do Cadaval, onde foi aprovada, por unanimidade, uma Moção sobre o assunto. Tendo em conta que 
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foi e continua a ser necessário a realização de teletrabalho e do ensino à distância, no Cadaval, 

existem zonas que não têm rede de telemóvel e acesso à internet. Gostava que pudessem explicar 

melhor o projeto e que tivessem em atenção as questões referidas. ----------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que em relação aos 

Moinhos do Oeste não se trata de uma intervenção material, mas sim imaterial. Estão a trabalhar na 

preservação dos moinhos no que diz respeito ao saber, ao saber fazer, ao seu valor social, cultural e 

económico. Não se trata de uma recuperação física dos moinhos, até porque muitos deles são 

privados e terão que ser os próprios proprietários a poderem recuperar os seus moinhos. Pretendem 

que os moinhos tenham uma exposição diferente e mais importante no Oeste e um dia poderão 

recandidatar esses moinhos a património da Unesco. Há um caminho para fazer até poderem 

avançar para esse tipo de candidatura. No que diz respeito ao projeto Smart Region, tratou-se de 

uma oportunidade que a OesteCIM agarrou, um desafio feito pela Universidade Nova, para 

perceberem as movimentações dentro do Oeste. Movimentações turísticas, ou seja, perceber onde é 

que os turistas dormem, onde comem, o que visitam, que atividades têm, bem como os próprios 

habitantes oestinos. É realmente um projeto realizado muito por via das operadoras de comunicação 

e, admite, que ainda haja no Oeste, “zonas cinzentas” no que diz respeito às comunicações. Pensa 

que os Municípios têm tentado pressionar as operadoras para que haja rede para todos, ou através 

de fibra ou de antenas. Trata-se de um projeto piloto muito interessante, que vai aliar o 

conhecimento da Universidade com a questão prática, do que vão ver acontecer no território, a 

movimentação das pessoas. Em termos estratégicos, servirá para corrigirem, a nível turístico e não 

só, algumas atividades ou ações em que precisam de dados mais concretos. Uma coisa é dizerem 

que determinada área no Oeste é muito visitada e outra é terem dados que o confirmem e que 

possam contribuir para melhorar a planificação e a estratégia, de modo, a conseguirem responder de 

forma mais adequada a quem circula na Região Oeste. ------------------------------------------------------

-----PONTO 2 - NOMEAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS -----------------------------

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

do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que a CIM necessita que 

se nomeie novamente o Revisor Oficial de Contas e propõe a manutenção do Revisor já existente. -

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio interveio para informar que nada têm a obstar ao 

presente ponto até porque é alguém com que a OesteCIM já tem uma relação profissional e conhece 

a qualidade do trabalho prestado. -------------------------------------------------------------------------------
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-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do Conselho 

Intermunicipal a votação. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 2 – Nomeação do Revisor Oficial de Contas, foi aprovado por unanimidade. ---------------

-----PONTO 3 -  INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2020 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

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

do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que o documento espelha 

a situação financeira da OesteCIM a junho de 2020. Houve um acréscimo da execução do 

orçamento da despesa em relação ao mesmo período de 2019, que passou de 21% para 47%. Em 

relação ao orçamento da receita, este ano apresentam uma execução de 60% e em 2019 tinham 

apresentado, para o mesmo período, uma execução de 39%. Há uma dinâmica muito grande, quer 

no que diz respeito à despesa, quer no que diz respeito à receita. Informou ter havido um 

decréscimo em relação às despesas com pessoal. Deu os parabéns à CIM pela execução quer da 

receita, quer da despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou não haver intervenções e que 

a Assembleia Intermunicipal tomou conhecimento da Informação do ROC sobre a situação 

económica e financeira a 30 de junho de 2020 da Comunidade Intermunicipal do Oeste.  -------------

-----PONTO 4 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2021 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

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

do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que apresentam uma 

proposta de orçamento de 12.094.587,14€. Trata-se de um orçamento equilibrado, no que diz 

respeito à receita e à despesa. Há, contudo, um acréscimo de cerca de 50%, em relação ao valor do 

orçamento de 2020, devido à aquisição de bens de capital, necessários para fazer face ao acréscimo 

de projetos constituídos por natureza capital, como é o caso das Torres de Vigilância ou da futura 

aquisição de máquinas de reciclagem para garrafas de plástico. Para esse acréscimo também fazem 

parte os valores relacionados com a Autoridade de Transportes, quer pelo PART, quer pela 

compensação do serviço público. A quotização, de uma maneira geral, sofre um decréscimo de 2%, 
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é pouco significativo, mas é importante para os Municípios. O valor significativo da receita, tem a 

ver com os referidos financiamentos externos, por via das candidaturas e dos projetos aprovados, 

mas também das quotas, das comparticipações e projetos, que os Municípios providenciam. Referiu 

existirem muitos projetos a ser diligenciados, que pode enumerar, caso considerem importante. Por 

fim, destacou que se trata de um orçamento equilibrado, ao nível da despesa e da receita. Ao nível 

da despesa, faz face às obrigações existentes, com as despesas dos transportes e dos projetos e, por 

outro lado, é equilibrado ao nível da receita, por via dos mesmos projetos, dos Municípios e do 

Estado Central, principalmente, necessário para fazer face às questões dos transportes, que é o valor 

mais significativo em termos de receita e de despesa. -------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Pedro Castelo interveio para referir que existe, efetivamente, um 

aumento substancial do orçamento para 2021. Percebem existir despesas que façam com que o 

aumento, seja grande, nomeadamente a questão dos transportes, mas também lhes parece que a 

questão dos transportes não fica, de todo, salvaguardada mesmo havendo o aumento proposto. 

Continuam com muitas dúvidas em relação aos transportes. Consideram que falta no orçamento, e 

apesar do Senhor Presidente ter dito que há uma diminuição de 2% das quotizações dos 

Municípios, a existência de uma verba de emergência, de solidariedade ou um fundo solidário, para 

os Municípios que tiverem mais dificuldades, no ano difícil que se prevê. Irá dar o benefício da 

dúvida ao orçamento, mas a posição do CDS é clara, pelo que irão primar pela abstenção. -----------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Correia referiu que o documento tem espelhada a visão 

do que pretendem de futuro, para o Oeste, nomeadamente para os projetos do Programa 20/30. Tem 

alguns projetos aos quais irão dar atenção futura à sua execução, nomeadamente, os relacionados 

com a educação e cultura, entre outros, que consideram importantes para o desenvolvimento do 

território. Mas referiu ir tecer alguns considerandos sobre o que o seu Partido pensa sobre o 

documento. Referiu que a pandemia Covid-19 tem tido repercussões muito negativas, quer a nível 

da saúde, quer a nível social e económico, nomeadamente, com o aumento muito considerável do 

número de desempregados no território, que já é visível tendo em consideração a procura que é 

feita nos Centros de Emprego. Prevê-se que o ano de 2021, seja de grandes dificuldades para a 

Região, principalmente para algumas zonas onde a população é muito envelhecida, onde a 

população ativa é menor, onde os desafios serão maiores, e não viram ações, nas Grandes Opções 

do Plano e Orçamento, concretas e estratégicas para fazer face a essa problemática. Como já foi 

referido pela Deputada Intermunicipal Liliana Sousa, todos sabem que a Comissão Europeia já 

apresentou um plano macro de recuperação, que visa a coesão tanto económica como social dos 
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diferentes Estados Membros e também já viram a posição de Portugal. A um nível micro, 

consideram que era preciso que o Território da OesteCIM desse uma resposta concreta e 

estratégica, aos que estão, no momento, a tentar sobreviver, ou seja, a população em geral, as 

empresas da restauração, da hotelaria, do comércio, as indústrias, entre outras. Verificaram que 

estão a preparar o futuro para a Região, mas gostariam de ter visto expresso no documento, medidas 

mais adaptadas à realidade, para que haja uma maior coesão social e económica em todo o território 

do Oeste. Existem alguns projetos, mas não estão explícitos de forma a entenderem o que é que a 

CIM irá fazer no presente contexto, existem projetos que continuam a dar apoio às empresas, mas 

não percebem aquilo que é estratégico para o Oeste. Para além disso, gostava que lhes explicassem 

a descentralização de competências, em que medida é que a descentralização já faz parte das 

Grandes Opções e Plano e em relação às novas atribuições, de que forma já se refletem no 

orçamento e em que altura do ano é que há a transferência de competências. Informou ainda que o 

sentido de voto do Partido Social Democrata vai ser a abstenção. -----------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio referiu tratar-se de um orçamento com 

competências novas, sendo a maior, a questão dos transportes e a comparticipação que a OesteCIM 

tem com a bilhética. Essa situação justifica a questão do aumento do orçamento, sendo que as 

receitas acabam por estar garantidas para esse projeto. Contudo têm que preparar o futuro e o novo 

Quadro 20/30. Relativamente à saúde, todos sabem que há um Estudo, que o processo do novo 

Hospital vai demorar anos, todos têm consciência que as estruturas existentes têm que se manter 

durante alguns anos e, mesmo sabendo que a OesteCIM, não vai ter competências na área da saúde, 

os Senhores Presidentes de Câmara, deviam começar a equacionar, em conjunto, formas de dar 

apoio ao CHO, em termos de algumas melhorias e requalificações, porque não devem esperar pelo 

Governo Central, para pequenas situações que ajudam ao dia a dia dos concidadãos do Oeste. Sabe 

que o Concelho das Caldas da Rainha e de Torres Vedras têm trabalhado com o CHO, através da 

realização de protocolos para essas melhorias e, de futuro, têm que encontrar forma de chamar 

todos os concelhos abrangidos pelo CHO, a colaborar nessas parcerias com o Hospital. Informou 

que vão votar favoravelmente o orçamento, não tendo encontrado nada que os faça ter outro sentido 

de voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal José Amador referiu que as Grandes Opções do Plano e o 

Orçamento são, na opinião da Bancada da CDU, realistas e estão muito bem elaborados. Vão votar 

favoravelmente o documento. -----------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM respondeu ao Deputado 
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Intermunicipal Pedro Castelo, informando que a preocupação da OesteCIM tem passado muito pela 

solidariedade e pelo apoio que podem prestar aos oestinos no terreno. Dentro das competências da 

CIM, têm tentado criar sinergias semelhantes que se implementem em todo o Oeste. Obviamente, 

que o território é heterogéneo, existindo Municípios com mais possibilidades financeiras que outros 

e dentro das possibilidades de cada um, têm construído soluções no sentido de ajudar os oestinos. 

Sempre que é necessário mais alguma coisa, quer na área social, quer noutras áreas estão 

disponíveis para fazer face a essas necessidades. Nos mapas existentes no documento, estão muitos 

projetos para poderem fazer face aos problemas que possam existir. Em relação à Deputada 

Intermunicipal Eugénia Correia, informou que as preocupações da área social e empresarial estão 

presentes. De manhã tiveram um conselho onde debateram essas questões, de como ajudar o 

comércio local e mesmo não estando espelhado no orçamento uma verba para esse efeito, o 

Conselho Intermunicipal está disponível para ajudar, o que, normalmente, é feito através da 

quotização. O Conselho procura reunir consensos e receitas para que as medidas sejam 

implementadas, do mesmo modo, em todo o Oeste, mas existem algumas que conseguem 

implementar na generalidade e outras não. São doze Municípios, complementares, mas diferentes e 

tentam sempre arranjar soluções generalizadas a todos, que nem sempre são possíveis devido à sua 

heterogeneidade e também por motivos financeiros. No que diz respeito à transferência de 

competências não percebeu a pergunta, porque as transferências são para os Municípios e não para 

a CIM. As que vêm diretamente para a CIM, na área do turismo ou dos transportes, já estão a ser 

trabalhadas e aguardam que o Estado Central passe, efetivamente essas transferências, para que as 

possam executar. No que diz respeito à intervenção do Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio, 

informou que estão cientes e conscientes relativamente à questão da saúde, e querem, sempre, fazer 

parte da solução. Deu como exemplo a questão da vacinação, em que apesar de nada terem a ver 

com esse assunto, estão disponíveis, para no terreno, ajudarem o Estado Central. Estão sempre em 

articulação com o Estado Central e com as instituições de saúde para que possam unir esforços e 

encontrar soluções. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Intermunicipal a votação. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2021 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por maioria, com 26 votos a favor e 20 

abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 5 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL 
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PARA 2021 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ---------------------------------

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

do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que o Mapa de Pessoal 

apresentado, é semelhante ao do ano anterior, com a exceção da criação de alguns postos de 

trabalho para fazer face a projetos que têm que desenvolver e da questão dos Sapadores. Nesse 

caso, estão a extinguir lugares que têm uma categoria profissional inferior e estão a abrir lugares 

para uma categoria superior, tendo em conta a existência da nova carreira dos Bombeiros Sapadores 

e a necessidade de motivar esses profissionais, porque têm sentido uma grande dificuldade em 

recrutamento no Oeste. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio interveio para colocar uma dúvida relativamente 

à abertura de quatro vagas para técnicos superiores, quando no quadro existem seis vagas para 

técnicos superiores. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que quando se 

candidataram aos estágios profissionais (PEPAL) tiveram que fazer uma contratualização com o 

Estado Central em que teriam, que abrir uma percentagem em lugares de Quadro para inserção 

desses estagiários, o que se traduz nos quatro lugares a abrir. ----------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio interveio para informar ter aceite o 

esclarecimento e nada ter a opor ao Mapa de Pessoal. -------------------------------------------------------

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

Intermunicipal a votação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 5 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2021 da Comunidade 

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

-----PONTO 6 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ------------

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

do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que à semelhança dos 

anos anteriores pretendem a aprovação à autorização prévia genérica para assunção de 

compromissos plurianuais. Até ao presente dia têm feito um bom trabalho, não tendo abusado da 

mesma, pelo que coloca à consideração da Assembleia Intermunicipal a sua aprovação. --------------
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-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do Conselho 

Intermunicipal a votação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 6 - Apresentação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais, foi aprovada por maioria, com 43 votos a favor e 3 abstenções. ----------

-----PONTO 7 – PROPOSTA DE MOÇÃO DO GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO 

SOCIALISTA ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que o presente Ponto foi 

introduzido na Ordem de Trabalhos, conforme deliberação tomada no inicio da reunião e que se 

destina à apresentação, discussão e votação de uma proposta de Moção, apresentada pelo Partido 

Socialista e subscrita pelo Deputado Intermunicipal Rui Luís Corado , a quem passa a palavra.  -----

-----O Deputado Intermunicipal Rui Corado explicou que a Moção vem no sentido de colmatar 

uma situação que acontece no Hospital Beatriz Ângelo, em que determinados operadores podem 

circular dentro do perímetro do Hospital, onde presume, que sejam os operadores do concelho de 

Loures, enquanto os outros não o podem fazer e têm à disposição uma paragem rodoviária na 

rotunda principal do Hospital, que fica a cerca de 200 metros em subida ascendente até ao Hospital, 

o que torna o trajeto, para pessoas doentes, debilitadas e idosas, extremamente desagradável. 

Havendo autocarros que circulam dentro do perímetro do Hospital e com uma paragem próxima da 

entrada principal, faz todo o sentido, que todos os operadores aí possam circular, nesse sentido 

apelam à Autoridade de Transportes da OesteCIM para que possa efetuar diligências, junto de 

quem de direito, para se colmatar a referida deficiência. ----------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Correia interveio para informar que o Grupo 

Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente, porque está, completamente de acordo com a Moção 

apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a Moção do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista, que foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------

-----PONTO 8 – PROPOSTA DE VOTO DE FELICITAÇÃO ----------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que o presente Ponto foi, 

igualmente, introduzido na Ordem de Trabalhos, conforme deliberação tomada no inicio da reunião 

e que se destina à apresentação, discussão e votação de um Voto de Felicitação, apresentado pelo 

Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues, a quem passa a palavra.  ---------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues explicou que se trata de um Voto de felicitação, 

porque se trata de um cargo internacional de relevo, que é ocupado por um oestino, o Senhor 
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Deputado da República Portuguesa, Dr. Duarte Pacheco. Trata-se de um Voto simples que “visa 

felicitar o Senhor Deputado Duarte Pacheco pela eleição para Presidente da União 

Interparlamentar. Ao Oestino e Sobralense Duarte Pacheco, a Assembleia Intermunicipal do Oeste 

– OesteCIM, congratulando-se com a sua eleição para a presidência de uma organização 

internacional criada há 131 anos com o objetivo de promover a paz, a democracia e o 

desenvolvimento sustentável, envia uma saudação amiga e deseja sinceros votos de sucesso para 

este mandato”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Rui Prudêncio informou ter sido colega do Deputado Duarte 

Pacheco, na Assembleia da República e que o mesmo é uma grande mais valia para o órgão para o 

qual foi eleito. Informou que o Grupo do PS também se junta ao presente Voto. ------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Eugénia Correia informou que, tendo em conta os 

considerandos das felicitações, também corroboram com o que foi dito. É um oestino, que 

independentemente do partido, neste caso do PSD, é uma pessoa que tem dedicado a sua causa ao 

Oeste, ao país e, agora, assume com grande destaque, a referida presidência, sendo um orgulho para 

todos. Informou, ainda, que também se associam à proposta de Voto apresentado. ---------------------

-----O Deputado Intermunicipal Raúl Duarte interveio para dar uma informação por causa dos 

moinhos, referindo que estes têm muitas utilizações, inclusivamente, por serem alvo de mostra 

pública, para se perceber como é que funcionavam e o que faziam. Hoje existem duas grandes 

utilizações para os moinhos, uma é porque, infelizmente, a farinha que andam a gastar no pão é 

espanhola, a segunda é que os moinhos podem ser pequenas ventoinhas produtoras de eletricidade. 

Existem muitas coisas que se podiam dizer sobre a sua construção e função. Queria também dizer a 

todos que a sua saúde não está, no momento, em condições de ter aquela participação e alegria, que 

sempre lhe foi comum, no entanto, quer acreditar que o Natal vai trazer grandes melhoras e que o 

Novo Ano vai ser muito melhor, mas não podem esquecer o que se diz sobre as questões 

financeiras e económicas. Portugal não tem um problema de défice, mas sim de dívida e ela 

aumentou muito, bem como o défice. O Oeste tem que se unir e tem que mostrar o que vale, porque 

o Oeste tem riqueza suficiente para poder ajudar toda a Região e uma boa parte do país. Por fim, 

desejou um Santo Natal para todos, cheio de prendas, cheio da maior amizade e ternura, cheio do 

maior amor e um Ano Novo que traga a todos uma união que permita levar por diante aquilo que é 

fundamental, que é viver. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a Proposta de Voto 

de Felicitação, que foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------
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-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a aprovação da 

Minuta da Ata, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal agradeceu o esforço que ao longo do 

ano foi desenvolvido por todos os Senhores Presidentes de Câmara, por todos os membros dos 

órgãos executivos das Câmaras Municipais, por todos os membros da presente Assembleia e 

membros das Assembleias Municipais, no sentido de manter vivo o sentido autárquico, a 

democracia e o espirito da República Portuguesa. Agradeceu aos funcionários da OesteCIM, o 

trabalho desenvolvido, onde foi necessário dar um apoio suplementar para que as reuniões fossem 

levadas a efeito e agradeceu a participação, o trabalho e dedicação que tem sido desenvolvido pela 

Dra. Helena Abreu, que secretaria a Mesa. Agradeceu também ao Primeiro Secretário Executivo e 

ao Secretário Executivo da OesteCIM, o empenho e apoio. Um abraço também muito especial, aos 

seus colegas de Mesa, o Dr. Lalanda e o Dr. Júlio Rodrigues. Por fim, desejou a todos um Santo e 

Feliz Natal e Boas Entradas, que 2021 corra melhor do que o ano de 2020. ------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM desejou, em nome do Conselho 

Intermunicipal do Oeste e de todos os funcionários, um Santo e Feliz Natal, umas Boas Entradas e 

que o ano de 2021 seja, necessariamente, melhor o ano de 2020, conscientes que o princípio não vai 

ser fácil, mas positivos de que o segundo semestre será, necessariamente, melhor. Esperam que o 

ano que medeia entre março de 2020 e junho de 2021, seja relembrado para o que não devem fazer 

e relembrado para o que é importante fazer e, que seja esquecido, no que diz respeito, à pandemia e 

a tudo o que viveram durante esse processo. ------------------------------------------------------------------

-----ENCERRAMENTO-----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal declarou encerrada a reunião, pelas 

vinte e três horas e trinta minutos do dia dezassete de dezembro de dois mil e vinte, de que, para 

constar se lavrou a presente Ata. ------------------------------------------------------------------------------- 
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