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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSETE  

 
-----Aos vinte e oito dias, do mês de abril do ano dois mil e dezassete, 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 -  Apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Documentos de 

Prestação de Contas de 2016 da Comunidade Intermunicipal do Oeste -----------------------------------

-----Ponto 3 - Apresentação, discussão e votação da Revisão Orçamental nº 1 de 2017 da 

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

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José António da Costa Tomé (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 na Assembleia Intermunicipal, os seguintes membros: Pedro Mateus 

Guerra, Raul José Afonso Duarte, José Acácio Paulino Barbosa, Maria João Marçal da Graça, em 

substituição de Nuno Gonçalo Cruz Inácio, Carlos Alexandre Pereira Granadas, Rui Jorge Vieira 

Neto, em substituição de Maria Helena Pereira Nogueira Santo, José Manuel Fazendeiro Catarino, 

Rui José Santos Silva, Tiago David Dias Anágua, João Carlos Barreiras Duarte, Luís Francisco 

Campos Silva, Ricardo Manuel Silva Fernandes, Samuel  Carvalho Gomes Monteiro da Silva, 

Joaquim Carlos Almeida Conde, Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, Ana Margarida 

Rodrigues Silva Lé, Pedro Gaspar Rodrigues, Manuel Mendes Nunes, Edgar Nunes Ximenes 

Henriques, Pedro Miguel de Oliveira Marques, Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo 

Sampaio, Jorge Augusto Farto Faria de Sousa, José António Ramalhal Lopes, José Cesário 

Marques Moreira, Luísa Maria Ricardo Alves, António Manuel Caria dos Santos, José Rodrigues 

Machado, Sílvia Maurício Correia, João Carlos Marques Costa, Rogério Manuel dias Cação, José 

António Leitão da Silva, José António Bombas Amador, Américo Araújo Gonçalves, Rui Luís 

Fernandes Corado, Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, Rui José Prudêncio, Secundino Campos 

Oliveira, Susana Maria Ribeiro das Neves, e João Alexandre Pires Bernardes.--------------------------

-----Tiveram falta justificada os membros: Nuno Gonçalo Cruz Inácio, Maria Helena Pereira 
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Nogueira Santo, Fábio Miguel Romão Morgado, José Augusto Ferreira Almeida e António Carlos 

Lopes Bexiga (membro substituto). ----------------------------------------------------------------------------

-----Tiveram falta injustificada os membros: José Manuel Dias Custódio, Ricardo Miguel Pereira 

Duque e Alberto Manuel Avelino.-------------------------------------------------------------------------------

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Miguel 

Ferreira Folgado, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bombarral, José Manuel Gonçalves 

Vieira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cadaval, José Bernardo Nunes, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Fernando Manuel Tinta Ferreira, o Sr. Presidente da 

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

Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel Antunes Bernardes. ------------------------------- 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 9, da 

última reunião, realizada no dia 25 de novembro de 2016, se encontrava na Mesa para discussão e 

que só participam na votação os membros que estiveram presentes na reunião a que ela respeita. ----

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

----- Seis ofícios datados de dia 05/12/2016, dirigidos ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal 

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

25/11/2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de dia 06/12/2016, dirigido à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Caldas da Rainha, com o envio do Voto de Louvor e Homenagem ao Comandante 

Henrique Sales Henriques;----------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de dia 06/12/2016, dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Caldas 

da Rainha, com o envio do Voto de Louvor e Homenagem ao Comandante Henrique Sales 

Henriques;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de dia 06/12/2016, dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Caldas 

da Rainha, com o envio do Voto de Homenagem ao Autarca Vasco de Oliveira no primeiro 
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aniversário do seu falecimento;----------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 20/12/2016, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM a comunicar que foi paga a Assembleia Intermunicipal de 25 de novembro de 2016; -----

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

-----Email datado de dia 18/01/2017, dirigido aos Srs. Presidentes de Câmara, Presidentes das 

Assembleias Municipais da OesteCIM e membros da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM, a 

solicitar a divulgação do Edital da Assembleia Intermunicipal de dia 28/04/2017; ----------------------

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

-----Email datado de dia 13/04/2017 dirigido aos Líderes de Grupo da Assembleia Intermunicipal 

com o envio da Ordem de Trabalhos da presente reunião; --------------------------------------------------

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

-----Ofício Circular datado de dia 19/04/2017, dirigido aos Srs. Presidentes de Câmara da 

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

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

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

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

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

anexa ao livro de Atas. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Óbidos, datado de dia 11/04/2017, a informar sobre o 

pedido de renúncia do Sr. Miguel Ângelo Pires Trindade à Assembleia Municipal de Óbidos e, 

consequentemente, à Assembleia Intermunicipal da OesteCIM e a informar que o mesmo será 

substituído pelo Sr. Ricardo Miguel Pereira Duque.----------------------------------------------------------

-----TOMADA DE POSSE DOS MEMBROS--------------------------------------------------------------

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

Ricardo Miguel Pereira Duque, do Município de Óbidos, em substituição do Sr. Miguel Ângelo 

Pires Trindade, que renunciou ao mandato (não tomou posse por não estar presente). ------------------

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

-----O Senhor Américo Gonçalves interveio para dar conhecimento de um Comunicado do 

Conselho de Ministros, que reuniu, em Peniche, no dia anterior, que se transcreve: “O Conselho de 
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Ministros aprovou hoje a resolução que determina a elaboração de um plano de recuperação da 

Fortaleza de Peniche para instalação de um museu nacional dedicado à luta pela liberdade e pela 

democracia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A intervenção visa proteger e preservar a integridade de um monumento de importância única 

na história recente de Portugal, permitindo a valorização, interpretação e fruição pública dos seus 

espaços simbólicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Fortaleza de Peniche vê assim reconhecido o seu papel enquanto símbolo de resistência, de 

luta pela liberdade, de solidariedade e de cultura, transmitindo às novas gerações os valores da 

democracia. Classificada como monumento nacional, a Fortaleza está indissociavelmente ligada à 

memória de todos aqueles que lutaram heroicamente contra a repressão do Estado Novo. -----------

-----De acordo com os estudos prévios realizados, o investimento na Fortaleza de Peniche está 

estimado em cerca de três milhões e meio de euros, envolvendo a conservação e restauro da 

fortaleza e da frente abaluartada, bem como os custos da primeira fase de instalação do museu. ---

-----Este projeto de recuperação enquadra-se na estratégia do XXI Governo para a valorização do 

território, um dos seis pilares-chave do Programa Nacional de Reformas, e vem confirmar a 

aposta que está a ser feita na reabilitação do património cultural. Conforme dados do Portugal 

2020, o investimento público neste domínio totaliza até à data 106 milhões de euros, a aplicar em 

121 projetos já aprovados.” Informou, ainda, que estiveram presentes os doze Presidentes de 

Câmara do Oeste e que todos concordaram, segundo a informação do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Peniche em reunião de Assembleia Municipal, com o averbamento da referida obra 

paga pelo Governo Central. --------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para fazer referência que a presente reunião será a última 

Assembleia ordinária do Órgão e, nesse sentido, gostaria de deixar uma palavra de final de 

mandato: “Ao longo dos quatro anos debatemos o Oeste sem demagogias, exprimimos os nossos 

estados de alma, as nossas opiniões sobre o Oeste, soubemos engrandecer esta Assembleia. De 

facto, o que eu senti, foi que muitas vezes, a grande maioria das vezes, pensámos o Oeste, antes das 

nossas cores partidárias e isso é algo que engrandece a democracia e, acima de tudo, engrandece 

o 25 de Abril que comemorámos, há tão pouco tempo. Foi um privilégio fazer parte desta 

Assembleia e saio com a certeza que criámos aqui muitos laços de amizade. Quero deixar uma 

palavra especial ao Grupo do Partido Socialista que me acompanhou, pelo apoio, pela amizade, 

pela solidariedade, quero deixar uma palavra de obrigado. Mostrámos que é possível pôr o Oeste 

em primeiro lugar. Um Bem-Haja a todos”. A segunda parte da sua intervenção foi dedicada à BTL 

– Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu no passado mês de março. No ano anterior 
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demonstraram algum desagrado relativamente à representação da OesteCIM no evento, pelo que 

questiona o Sr. Presidente sobre como correu a participação este ano e que estratégias de futuro é 

que a OesteCIM tem pensadas, para poderem, de uma forma mais intensa, divulgar mais o Oeste 

neste tipo de eventos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Sousa interveio, para em nome da Bancada do Partido Social Democrata e da 

Juventude Social Democrata, deixar duas recomendações ao Executivo sobre dois assuntos 

distintos. Aproveitou a oportunidade para, igualmente, felicitar o Executivo pelas iniciativas no 

âmbito do mês da juventude. Passou à leitura das duas moções, que se transcrevem: -------------------

-----“Proposta de criação da Capital Regional da Juventude” -----------------------------------------------

-----“Exmo. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia da CIM Oeste, ---------------------------------------

-----Exmo. Sr. Presidente do Conselho da CIM Oeste, ------------------------------------------------------

-----Exmos. Membros da Assembleia da CIM Oeste, ---------------------------------------------------------

-----Não há nem haverá um futuro positivo para a região se vivermos um presente desconectados 

da juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Uma região Oeste, com todos os Municípios que constituem esta Comunidade Intermunicipal, 

que se pretenda desenvolvida e com perspetivas de ter um futuro que lhe seja favorável, terá de ser, 

necessariamente, uma região em que a juventude e as políticas vocacionadas para a mesma 

assumam uma posição central na nossa atuação enquanto decisores. ------------------------------------

-----Vivemos hoje um quadro que nos deve alarmar: a maioria da população considerada em idade 

jovem anseia por algo que teme o Oeste e seus Municípios não lhe estarem a oferecer. Anseiam por 

um emprego, por uma habitação, por um centro urbano que proporcione atividades e espaços de 

que desejam usufruir, enfim, por aquilo que dificilmente acham conjunta e totalmente em algum 

dos Municípios que compõe esta Comunidade. ---------------------------------------------------------------

-----No entanto, aquela que é a visão legítima da maioria dos jovens sobre a nossa região não deve 

constituir um bloqueio à nossa atividade mas antes um incentivo para que mais e melhor se faça 

tendo em vista a inversão do paradigma. Deste modo, alertado para o problema e com uma 

enorme vontade de o solucionar, o Grupo do Partido Social Democrata da Assembleia da CIM 

Oeste vem, por este meio, apresentar mais uma proposta direcionada para a promoção do 

interesse da juventude na região, ao mesmo tempo que visa o reforço da cooperação entre os 

Municípios da Comunidade e o aproveitamento mútuo de recursos e valências no realizar dessa 

demanda: a criação do projeto Capital Regional da Juventude. -------------------------------------------

-----A Capital Regional da Juventude consistiria num evento a decorrer ao longo do período de um 

ano num dos doze Municípios que integram a CIM Oeste, sendo eleito anualmente o concelho 
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anfitrião, pressupondo-se, portanto, a sua rotatividade no acolher da iniciativa. O “Município 

Capital Regional da Juventude” ficaria encarregue de, no período em que fosse ele o anfitrião do 

evento, organizar e promover, no decorrer do ano civil, atividades no âmbito das áreas 

relacionadas com a juventude, mas também outras capazes de despertar nos jovens o interesse pela 

região, de fomentar junto deles a vontade de permanecer nela e de os apoiar de diversas maneiras 

naquelas que sejam as suas preocupações e necessidades (a título exemplificativo: eventos 

interinstitucionais, eventos interescolares, atividades desportivas, atividades festivaleiras, 

workshops, palestras temáticas, debates, feiras de saídas profissionais, visitas ao património 

histórico-cultural concelhio, entre muitos outros). -----------------------------------------------------------

-----Como se depreende, uma iniciativa deste género representa, além das vantagens diretamente 

resultantes ao nível do principal público-alvo – a juventude -, uma série de outros efeitos 

colaterais positivos (tais como: aumento da cooperação entre Municípios, promoção dos concelhos 

e da região, das suas atividades económicas, da sua cultura, entre outros), os quais igualmente nos 

levam a crer na virtude da presente proposta. ----------------------------------------------------------------

-----Por último, propomos ainda que, caso seja aprovada a presente proposta de criação do 

conceito de Capital Regional da Juventude, se iniciem os procedimentos para a elaboração de um 

regulamento que venha a reger o funcionamento desta e, de entre outras coisas, o método de 

candidatura a organizador da CRJ, o sistema de eleição do Município anfitrião, os limites 

materiais mínimos a que esse se deve vincular executar no desenvolvimento das atividades 

inscritas na CRJ, o papel da CIM Oeste no controlo dos diferentes processos.“-------------------------

-----Moção de “Recomendação por um Oeste a Uma Só Voz” ---------------------------------------------

-----“Uma sociedade global é uma sociedade que nasce e vive no e do intenso desenvolvimento dos 

transportes e meios de comunicação. --------------------------------------------------------------------------

-----Não há, hoje, sociedade evoluída excluída de modernos meios de transporte e comunicação. 

Não há, hoje, país capaz de proporcionar bons níveis de vida à sua população que não centre parte 

das suas políticas governativas nessas duas vertentes. Não há, hoje, indivíduos (pelo menos, na sua 

esmagadora maioria), capazes de viver uma vida desprovida da mobilidade fácil que esses meios 

lhes proporcionam. Não há, hoje, verdadeira qualidade de vida sem a consideração dos fatores 

transportes e mobilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----A veracidade das anteriores afirmações é universal: tratemos de um nível territorial à escala 

mundial, continental, nacional, regional ou local, será sempre importante a colocação das 

matérias supra citadas como parte do centro da ação dos diversos agentes políticos. Neste sentido 

se enquadra a presente moção de recomendação que a Juventude Social Democrata de Lisboa - 
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Área Oeste vem, por este meio, apresentar à Comunidade Intermunicipal do Oeste, a qual remete 

para discriminação positiva de tarifas para os jovens estudantes universitários. -----------------------

-----“Igualdade é tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente.” ------------------------------

-----Acreditando nesta premissa, a Juventude Social Democrata de Lisboa – Área Oeste lamenta 

que, atualmente, se tratem indivíduos sem rendimentos próprios ou, na evidência de os adquirirem 

já, com uma probabilidade superior de serem reduzidos (falamos dos jovens), de maneira idêntica 

à que se trata indivíduos numa situação financeira distinta e, portanto, possuidores de rendimentos 

próprios e em situação de vida mais estável. ------------------------------------------------------------------

-----Efetivamente, uma maioria bastante considerável da população jovem residente na região 

Oeste não dispõe ainda de rendimentos próprios por se encontrar em situação estudantil. -----------

-----Ora, perante este cenário importa valorizar os jovens que diariamente viajam do Oeste para a 

Capital do País, Lisboa, por forma a obter um grau académico superior e que todos os dias 

regressam ao território do qual são originários. Assim, e para que Oeste possa no futuro contar 

com os seus jovens a habitar o nosso território, surge a necessidade de ter uma política de 

transportes equitativa em toda a região. -----------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, e na sequência do sumamente explicitado que representa em poucas palavras a 

realidade numa grande fatia que propomos o seguinte:  ----------------------------------------------------

-----A inclusão de cláusulas de salvaguarda de tarifas positivamente discriminadas para jovens em 

eventuais futuros contratos de concessão de serviço de transportes celebrados referentes a 

operações na região; ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----A revisão dos contratos desse tipo em vigência, com um duplo objetivo: por um lado, 

fiscalização do cumprimento de eventuais cláusulas ou outras determinações legais que 

incorporem esse sentido já existentes; por outro lado, encetação de negociações pelas entidades 

competentes e operadoras envolvidas na relação jurídica em causa nos casos que exijam uma 

alteração por força a atingir as metas supra explicadas;  --------------------------------------------------

-----O reforço dos descontos atribuídos a sujeitos na qualidade de estudantes ou a criação dos 

mesmos, em situação de inexistência (algo que se reveste de uma importância acrescida: maior 

facilidade de deslocação para as instituições de ensino frequentadas pelos estudantes e poupança 

nas despesas totais com educação e, portanto, facilitação e promoção do acesso igual à educação). 

-----É do conhecimento de todos os presentes que existem várias operadoras nos concelhos que 

integram esta Comunidade Intermunicipal. Já existem bons exemplos neste assunto, mas é nosso 

objetivo que esta Assembleia possa influenciar positivamente a extensão dos mesmos a toda a 

região. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------No caso da operadora Boa Viagem, a mesma possibilita o desconto de 25% aos jovens alunos 

universitários mediante apresentação da declaração de matrícula, cartão de cidadão, requisição 

do cartão de transportes MOV e uma fotografia. -------------------------------------------------------------

-----É nosso anseio, e pensamos que também seja de todos os que se interessam com os jovens que 

diariamente utilizam os transportes para se deslocarem para os polos académicos que possam ter 

as mesmas condições na região Oeste. -------------------------------------------------------------------------

-----Por exemplo, segundo o sítio da internet Portal Viva: --------------------------------------------------

-----“A Barraqueiro Transportes, S. A., é a maior empresa privada de transporte coletivo de 

passageiros, em autocarro, a operar em Portugal. Integrada no grupo Barraqueiro. ------------------

-----O transporte público na Barraqueiro Transportes, S. A. é assegurado por 5 Zonas 

Operacionais, BARRAQUEIRO OESTE, BARRAQUEIRO SANTO ANTÓNIO, BOA VIAGEM,  

MAFRENSE e RIBATEJANA, nos concelhos de Lisboa, Loures, Alenquer, Torres Vedras, Sobral de 

Monte Agraço, Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sintra, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, 

Coruche, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim e Santarém.” 

(Fonte:https://www.portalviva.pt/lx/pt/homepage/servi%C3%A7os/transportesp%C3%BAblicos/au

tocarro.aspx). ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Se na mesma empresa existem operadores que fazem desconto para os estudantes e existem 

operadores que não fazem qualquer tipo de desconto, é nosso entendimento que o mesmo possa ser 

aplicável a todos os jovens. --------------------------------------------------------------------------------------

-----Assim e por forma a proporcionar condições iguais para quem é igual, os jovens, que 

solicitamos que a Comunidade Intermunicipal do Oeste interceda junto das empresas que operam 

na região Oeste para que todos os jovens que diariamente utilizam os transportes rodoviários 

públicos para obter um grau académico superior possam ter um desconto igualitário, seja qual for 

o concelho originário.” ------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Eugénia Correia interveio para dar os parabéns à Comunidade Intermunicipal e 

aos funcionários afetos ao trabalho realizado no âmbito da educação, nomeadamente, o Estudo de 

Antecipação de Necessidades de Qualificações na Região Oeste. É objetivo que os alunos optem, 

cada vez mais, por uma oferta formativa e foi solicitado às Comunidades Intermunicipais que 

dessem uma ajuda na antecipação das necessidades formativas da sua Região. A OesteCIM agarrou 

o projeto e é com orgulho, que soube noutras instâncias dentro do Ministério da Educação, que foi 

das primeiras Comunidades Intermunicipais a dar resposta positiva. A OesteCIM fez um trabalho 

com todos os Municípios, com todos os Agrupamentos de Escolas e apresentaram um conjunto de 

antecipação de necessidades, que poderão não ser, numa primeira fase, as que a Região pretendia, 
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mas são as possíveis, que existem no Catálogo Nacional. Mais uma vez dá os parabéns, porque 

serão os alunos e o tecido empresarial que irão ficar a ganhar com uma mão de obra qualificada. 

Deu os parabéns às duas Técnicas, Dra. Tânia Mourato e Dra. Helena Abreu pelo trabalho 

desenvolvido. Aproveitou, igualmente, para dar os parabéns ao Conselho Intermunicipal, que levou 

a bom termo um outro projeto, que considera de extrema importância, o Aluno ao Centro – Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. Sabem que não é fácil trabalhar em 

conjunto, mas foi possível chegar a um consenso entre Municípios e Agrupamentos, o que tornou 

possível submeter a candidatura no presente dia. Mais uma vez estão a apostar na educação dos 

jovens e no seu sucesso educativo que, de certeza se vai refletir no futuro. ------------------------------

-----O Senhor António Caria interveio para apresentar uma Moção, mas aproveitou para proferir 

umas palavras na última reunião do órgão, depois de oito anos a fazer parte dos trabalhos da 

Assembleia, “Saio daqui um pouco mais conhecedor da realidade do Oeste, ainda que em alguns 

momentos e situações, reconheça que o trabalho que desenvolvemos não teve a profundidade e a 

abrangência que era pedida por todos nós junto das instâncias superiores que tutelam este país. 

Tenho consciência que sempre que mudou um Governo, todos nós temos, houve aqui sempre um 

desfazer de situações, quando antes uns pediam uma coisa e estava lá o Governo contrário, no 

Governo seguinte os outros já diziam que não e eram os mesmos que tinham pedido. Vocês sabem 

ao que me refiro e é isso que muitas vezes me deixou triste, mas saio daqui, como disse, com muito 

mais conhecimento sobre o Oeste” Agradecendo a oportunidade dada, informou que em nome da 

CDU, trazem uma Moção intitulada, “Pela Renovação Urgente da Linha do Oeste”. Na política têm 

que ser frontais quando querem que as pessoas sintam os objetivos que querem atingir. Na senda da 

Recomendação do PSD sobre Mobilidade e Benefícios para Estudantes, lembra que não pode haver 

benefício sem haver condições para os darem e no caso da Linha do Oeste, ela está de tal forma 

atrofiada, os meios materiais e humanos são mínimos e encontram-se nas piores situações, pelo que 

não poderão pensar em dar algum benefício antes de renovar toda a estrutura da Linha do Oeste. 

Passou a ler a Moção, que se transcreve: “Considerando: --------------------------------------------------

-----1. Os mais recentes e constantes constrangimentos verificados na Linha do Oeste, com 

frequentes supressões de comboios, substituídos, ou não, por carreiras de autocarros; ---------------

-----2. A decisão, logo concretizada em janeiro, de deslocar da Linha do Oeste as composições 

“592” que serviam os comboios inter-regionais, entre as Caldas da Rainha e Coimbra e que 

passaram a circular na Linha do Douro por conta de um projeto turístico; -----------------------------

-----3. A persistente falta de informação na hora, aos passageiros, sobre a circulação e horários 

dos comboios, a ausência de guarnição em diversas estações, várias delas encerradas em parte do 
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período do dia ou sem o mínimo de comodidade; ------------------------------------------------------------

-----4. A ausência de medidas governamentais e da CP para resolver de forma urgente e 

consistente o cada vez mais grave problema da falta de material circulante a Diesel, problema este 

que mais se acentua a cada dia que passa; --------------------------------------------------------------------

-----5. O atraso já registado na concretização do Plano Ferrovia 2020, de eletrificação e 

automatização do troço entre Meleças e Caldas da Rainha, no que à Linha do Oeste diz respeito; --

-----6. A insuficiência deste Plano, que só eletrifica e automatiza o troço a jusante das Caldas da 

Rainha, deixando de fora o troço a montante, prejudicando o processo de modernização e 

requalificação de toda a Linha do Oeste. ----------------------------------------------------------------------

-----Perante o exposto, fácil é compreender que todos os atuais e os potenciais novos utentes da 

Linha saem diariamente, muitíssimo prejudicados pelas contingências criadas. ------------------------

-----Pelas razões invocadas, a Assembleia Intermunicipal do Oeste – OesteCIM, reunida em 

plenário a 28 de abril de 2017, decide com esta moção, manifestar uma vez mais ao Governo, à CP 

e à IP, S.A. as suas preocupações pelo que aqui é considerado e exigir que os mesmos adotem as 

medidas adequadas à urgente regularização do funcionamento da Linha do Oeste, importante meio 

de comunicação regional e inter-regional, fator potencial de desenvolvimento económico e social, 

local e regional, na defesa do Ambiente e como elemento da maior importância na rede ferroviária 

nacional, como única alternativa à Linha do Norte, entre Coimbra e Lisboa. ---------------------------

-----Se aprovada, deve ser enviada às entidades referidas e dado conhecimento à imprensa.” -------

-----O Senhor Raúl Duarte interveio para dizer umas breves palavras: “Estou na Assembleia desde 

o tempo da COMURB, estamos a acabar o mandato e tudo indica que será, de facto, a última 

Assembleia. Quero dizer que parto com uma sensação de vazio, que me deixa de alguma forma 

apreensivo. Eu gosto muito de todos vocês, criei, entre todos, apesar das divergências, laços de 

amizade e, por isso, isto não é uma Assembleia Intermunicipal, mas sim um grupo, um clube de 

amigos, na perspetiva de como as coisas se estão a desenrolar. O que é que eu quero dizer com 

isto, quero dizer que estas Assembleias Intermunicipais tinham como objetivo e fim, serem 

pequenos parlamentos, onde se discutia a política, onde se avançavam as ideias, e nós que 

queremos construir um Oeste com força, um Oeste que marque bem a Região, um Oeste que seja 

grande e útil para toda a comunidade, estamos a sentir-nos unidos aqui para aprovar o 

Orçamento, para dizer yes ao Conselho Executivo, que não tem culpa por força da legislação e 

para dizer depois, no Relatório de Contas, muito bem ou muito mal, com uma ou outra alteração. 

Mas isto, meus caros amigos, não é nada! O Conselho Executivo esvaziou, e não por culpa deles, 

mas por culpa de uma falta de articulação entre os Órgãos, que não é também decidida por eles, 
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as funções da Assembleia. O que acontece é que este vazio significa o seguinte: o que é afinal a 

Assembleia Intermunicipal? Esta é a pergunta, com que eu saio ao fim de alguns mandatos e 

bastantes anos. Deixo-vos esta reflexão e proponho que todos, em conjunto, porque eu sei que é o 

sentimento da grande maioria das pessoas, fizéssemos uma proposta pedindo exatamente que 

sejam revistas as competências da nossa Assembleia Intermunicipal e que ela possa ter, de facto, 

no seu papel, no seu estatuto e na sua regulamentação o fim a que se destina e com que foi criado. 

Por outro lado, queria dizer a todos que agradeço a vossa atenção pelas intervenções que fiz e 

pela paciência que tiveram em me ouvir. Quero dizer-vos que dentro de poucos dias vamos 

comemorar também o dia do Trabalhador e o país constrói-se com isso mesmo, com trabalho. 

Portanto é também o nosso dia, por isso mesmo eu quero deixar uma palavra de agradecimento a 

todos, esperando que esta proposta colha e que, sem tirar as competências ao Conselho Executivo, 

ganhamos nós a nossa causa para uma Assembleia mais forte, com mais competências e com 

alguma razão de ser. Louvo, no meio disto tudo, o trabalho de todos os Srs. Técnicos, de todos os 

Srs. Presidentes de Câmara, de toda a Comunidade. Acho que fui pouco útil, se calhar fomos 

pouco úteis à Comunidade aprovando só o Orçamento e o Relatório de Contas e discutindo aqui 

ou ali, alguns pontos que não fazem mais do que um compêndio do calendário, que não tem 

sentido”.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Senhor Rogério Cação saudou a decisão tomada no Conselho de Ministros, pelo Governo, 

relativamente ao Forte de Peniche. Com esta decisão o Oeste verá consagrado no seu território um 

espaço de memória viva, por todos os que resistiram à opressão e em nome da sua luta pela 

liberdade, pagaram na prisão a coragem que tiveram em afrontar o regime. Não são só os 

penichenses que têm que se congratular, mas todos os oestinos e portugueses. Sublinhou o papel 

que todos os Municípios do Oeste tiveram, pela forma solidária como viabilizaram as condições 

que permitiram assegurar o financiamento da recuperação. Uma Comunidade é isso, um espaço 

onde se partilham necessidades e criam soluções e, na sua opinião, vale a pena realçar a 

solidariedade dentro da própria Comunidade Intermunicipal. Seguidamente saudou o 1º de Maio. 

Vive-se num tempo em que a precaridade do emprego, os baixos salários, em que se colocam em 

causa bases de contratação coletiva, em que se continuam a verificar discriminações inaceitáveis 

fundadas apenas em questões de género e, por isso mesmo, queriam deixar uma palavra de 

saudação e solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras do país. Fez um voto de que o 

Oeste seja um exemplo nessa matéria, que seja um território onde se valorizem sempre os 

trabalhadores e se promova a qualidade das condições de trabalho e o reconhecimento pela ação 

que os trabalhadores têm no desenvolvimento do território. Foram trazidas questões na presente 
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Assembleia, que a CDU subscreve, nomeadamente, o trabalho realizado na antecipação das 

necessidades formativas e o projeto Aluno ao Centro. São duas lufadas de ar fresco que convém 

registar. Devem saudar o que corre bem e está bem feito e deu os parabéns à OesteCIM, na pessoa 

do Sr. Presidente do Conselho, mas também na pessoa de todos os Técnicos que têm colaborado 

para esses magníficos trabalhos. Informou, que finalmente os Grupos de Ação Local (GAL) vão ter 

condições para funcionar e saúda o trabalho de cooperação que tem existido entre a OesteCIM e os 

GAL na procura de uma ação concertada que permita minimizar dificuldades e maximizar 

resultados. Por fim, também quis deixar umas palavras por se tratar da última reunião: “Gostava de 

saudar a cordialidade, às vezes até contraproducente, porque nem sempre a cordialidade é sinal 

que a discussão atingiu os níveis que deveria atingir. Mas queria saudar a cordialidade, a 

amizade, o respeito, que sempre presidiu às nossas relações aqui dentro, mas também, de alguma 

maneira, deixar a nota de que é possível e desejável que este Órgão vá ainda mais longe na 

eficácia, vá mais longe nas propostas que faz, nos assuntos que trás aqui, no debate assertivo sobre 

as grandes questões, que afinal são transversais a todos os que aqui estão, a  todos os grupos 

políticos e são essas grandes questões para o Oeste e para os oestinos, a razão de ser de estarmos 

aqui. Acho que nós, muitas vezes, falamos muito, mas produzimos pouco e também acho que, às 

vezes, privilegiámos coisas que são mais acessórias e depois faltou o tempo para aquilo que são as 

coisas fundamentais ou essenciais.” ---------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Edgar Ximenes interveio para se pronunciar sobre as Moções apresentadas e deixar 

uma referência sobre a sua experiência na Assembleia Intermunicipal: “Confesso que tem sido uma 

experiência agradável, interessante, com uma postura que eu acho que é aquela que devia ser 

sempre em todas as Assembleias Municipais e, que nem sempre acontece, porque os problemas 

muitas vezes ali tornam-se mais quentes. Aqui, de facto, tem sido frequente uma postura de colocar 

o interesse regional do Oeste acima das próprias divergências de natureza ideológica ou mesmo 

partidária. De qualquer modo, também não posso deixar de subscrever, com a mesma amarguram, 

a sensação de frustração em relação ao que esta Assembleia Intermunicipal poderia ser ou eu 

julgava que era. Lembro-me que quando foi da aprovação do último Orçamento eu referi 

precisamente isto. Não há, neste momento, combustível para que isto seja uma coisa a sério e o 

combustível são os fundos. Nós vivemos dos fundos, eles é que dão a razão de ser à Assembleia 

Intermunicipal, talvez não devesse ser assim, devia ser o tal espaço de debate de grandes ideias, 

transversais para o Oeste, mas todos nós sabemos que só quando começam a circular muito dos 

fundos comunitários é que isto tem um verdadeiro conteúdo e eu lamento que seja assim, De facto, 

temos tido um papel mais formal que outra coisa. De qualquer modo, tem sido um prazer vir a 
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estas reuniões”. Em relação à Proposta da Criação da Capital Regional da Juventude, referiu ser 

uma ideia interessante, que possivelmente, decorre da experiência de trabalho com a juventude, do 

mês da juventude, que tem vindo a fazer o seu caminho. A proposta seria um novo patamar e, no 

seu entender, até poderá ter uma outra função, ou seja, contribuir para que o Oeste seja uma 

comunidade porque é uma Região muito heterogénea. A proposta pode ajudar, indiretamente, a 

criar uma cultura oestina que os munícipes, de modo geral, consigam sentir. Em relação à ideia dos 

descontos para os transportes, coloca muitas dúvidas sobre o assunto. Existem uma série de 

questões relacionadas com custos, avaliação, nas quais tem muitas dúvidas, bem como da 

capacidade da OesteCIM levar as empresas a aceitarem tais propostas. É uma ideia interessante, 

mas pode não ser uma coisa tão justa como parece à primeira vista, porque na sua opinião as 

famílias é que devem ser apoiadas de acordo com os seus rendimentos, o contrário traduz-se na 

manutenção das desigualdades, com o Estado a subsidiar a desigualdade. Em relação à Linha do 

Oeste, apoia a 100%. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para se pronunciar sobre as Moções apresentadas e 

solicitar alguns esclarecimentos. Relativamente à Moção “Recomendação Por Um Oeste a Uma Só 

Voz”, refere que após consulta ao site da Barraqueiro, os descontos para jovens com menos de 23 

anos, é até superior a 25%, que é o que a Moção pede. Referiu não saber se a informação recolhida 

aquando da realização da Moção estava atualizada, mas, no momento, o site da empresa apresenta 

três tipos de passes com diferenças de preços em cerca de 50%, pelo que pedem esclarecimentos, 

tendo em conta que podem estar a pedir descontos inferiores aos que as empresas já praticam. 

Relativamente à Moção “Pela Renovação Urgente da Linha do Oeste” referiu que merece a 

concordância do Grupo do PS. Em relação à “Proposta de Criação da Capital Regional da 

Juventude” referiu que já é tempo de pensarem a Região sem centralidade e refere-se ao caso 

prático da Galiza, em que a Região assenta em três pólos de desenvolvimento, três cidades e não 

sentiram a necessidade de criar uma centralidade para desenvolver a Região. Considera que 

também podem pensar a Região Oeste, não num espaço único, mas num espaço que engloba mais 

cidades, mais pólos de desenvolvimento e não ficarem constrangidos e reduzidos a um pólo. 

Existem bons exemplos de desenvolvimento regional onde não há necessidade de haver essa 

centralidade única, pelo que demonstram alguma reserva relativamente à Moção. ----------------------

-----O Senhor Jorge Sousa interveio para informar que o Partido Social Democrata se revê na 

Moção relativa à Linha do Oeste, até porque já várias vezes têm defendido a requalificação da 

Linha e alteração do traçado. Em relação às questões colocadas relativamente às duas Moções que 

apresentou referiu que, no que diz respeito ao que foi dito em relação à centralidade, discorda 
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totalmente, porque a Moção faz referência a que a capital regional da juventude vá rodando 

anualmente por cada um dos Municípios. Trata-se de criar sinergias entre os Municípios, dar a 

conhecer às crianças e jovens, os outros Municípios do Oeste, para que possam participar e 

interagir entre si. Relativamente à Moção da Mobilidade e Benefícios para os Estudantes, referiu 

que os 25% de desconto, foram apenas um exemplo. O Conselho Intermunicipal, com a 

descentralização de competências na área dos transportes, poderia defender junto dos vários 

promotores privados uma discriminação positiva para os mais jovens, que não tem que ser 

exatamente de 25%. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Maria João Marçal interveio para falar de uma das Moções, mas aproveitou a 

oportunidade, para partilhar com todos, a sua história e mostrar a razão de estar contente por estar 

na presente reunião: "Quando estava no décimo ano, a estudar Administração Pública, estudei a 

regionalização e, por caso, interessou-me imenso a questão da regionalização, porque achei que a 

nível do Município não seria suficiente para abranger alguns aspetos mais interessantes do 

desenvolvimento regional. Hoje, acabo por estar aqui na Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

numa Assembleia que, da primeira vez que estive aqui, achei que seria muito mais interessante, ou 

seja, que o nosso papel poderia ser muito mais interventivo e poderíamos ajudar muito mais a 

melhorar a nossa Região. Penso que isso será para um passo seguinte de desenvolvimento e não 

com as caraterísticas atuais. Quero partilhar convosco como estou contente por fazer parte desta 

Assembleia. Acho que para o futuro devemos ter presente a necessidade de igualdade de género e, 

espero que, na próxima estejam presentes mais elementos do sexo feminino.” Em relação à Moção 

da Capital Regional da Juventude, considera excelente dar mais importância a atividades 

relacionadas com a juventude, mas o prazo temporal de um ano é demasiado longo. São bastantes 

Municípios e faz mais sentido, que o prazo seja semestral, porque há Municípios que têm mar e 

outros que não têm e com esse prazo conseguem maior rotatividade. Será uma proposta mais 

interessante para os Municípios, trabalham menos, mas mais focados naquilo que o seu território 

poderá oferecer de acordo com a época sazonal. -------------------------------------------------------------

-----O Senhor Carlos Granadas referiu que a sua intervenção vai no seguimento da intervenção do 

colega Raúl Duarte. Referiu ser o seu primeiro mandato enquanto membro da Assembleia 

Intermunicipal e subscreve, inteiramente, todas as palavras proferidas pelo colega. Para  as reuniões 

causarem polémica e existir debate, tinham que apontar o dedo a alguém e iniciar o debate a partir 

daí e é muito difícil que isso aconteça. O Conselho Intermunicipal, pela sua natureza, é um Órgão 

que resulta em consensos; nas reuniões, visto que todos defendem interesses dos seus Municípios, 

também é difícil haver divergências porque a tendência é para chegarem a consensos. É muito 
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difícil conseguirem um debate que seja mais vivo, do ponto de vista da discordância e da clivagem. 

Mas deixou algumas sugestões que devem ser encaradas por quem tem o objetivo de voltar a ser 

reeleito deputado da Comunidade Intermunicipal, através das suas Assembleias Municipais e pelos 

Srs. Presidentes de Câmara que serão reeleitos ou novos que virão, para que o trabalho se 

desenvolva da melhor maneira. Por um lado, que o Conselho Intermunicipal possa fornecer mais 

informações, porque é muito difícil analisar a documentação, tendo em conta que é muito técnica e 

densa e tendo em conta que chega numa fase final de elaboração colocando em causa a 

apresentação de sugestões ou criticas ou uma análise mais elaborada. As informações devem ser 

fornecidas ao longo do tempo e não numa perspetiva de obrigatoriedade da competência da 

Assembleia, mas, meramente, por cortesia e numa lógica consultiva, para que os deputados possam 

estar a par dos assuntos que estão a ser tratados. Por outro lado, a própria metodologia das reuniões 

poderia ser alterada, eventualmente, com reuniões descentralizadas, reuniões onde se debatam 

temas locais e regionais que possam ser do interesse de todos os Municípios. Saúda o Sr. Presidente 

da Mesa da Assembleia Intermunicipal, dizendo que a culpa não é sua e que em relação à condução 

dos trabalhos não tem nada a apontar, as competências da Assembleia estão descritas na Lei e a ser 

cumpridas. Espera que num próximo mandato, possam ter discussões mais vivas e assertivas e, que 

possam, numa lógica de saudável convivência, debater os assuntos com maior vivacidade. -----------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal interveio para dar cinco 

minutos a cada Grupo para discussão das Moções, tendo em conta que os tempos das intervenções 

já esgotaram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação interveio para informar que relativamente à Moção sobre a Linha do 

Oeste, concordam plenamente, até porque foram quem a apresentou. Relativamente à 

“Recomendação Por Um Oeste a Uma Só Voz”, consideram a proposta generosa, mas vazia, 

porque, como já foi referido, estão a considerar as empresas privadas e sabem que existem 

operadores públicos e empresas com políticas melhores que as sugeridas. Parece um pouco 

arriscado, sem colocar em causa a generosidade e intenção da mesma, aprovar uma proposta dessa 

natureza. Relativamente à questão da Capital Regional da Juventude, voltam a referir que é uma 

ideia interessante, pensam que no quadro daquilo que têm sido as iniciativas com a juventude, da 

própria OesteCIM, focalizar anualmente num dos territórios a ideia de capital da juventude, para 

efeito dessas comemorações, parece uma ideia interessante. Mas o que é apresentado pode ter outro 

tipo de implicações e precisa de ser melhor pensado, nomeadamente, que conteúdos vão dar à 

capital da juventude. E o que parece ao Grupo da CDU, é que sendo a presente reunião, a última, 

podem estar a aprovar uma coisa para aqueles que no próximo mandato vão ter que trabalhar a 
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ideia, aprofundá-la e concretizá-la. Sem colocar em causa, a importância que tem, tudo aquilo que 

sejam estratégias para a mobilização da juventude, parece-lhes que a matéria deve ser transferida 

para o próximo mandato. Da parte da CDU não estão em condições de votar as duas propostas. -----

-----O Senhor Jorge Sousa interveio para dar duas breves notas. Relativamente à Capital Regional 

da Juventude foca o último parágrafo da Moção, que leu e se transcreve: “(…)caso seja aprovada a 

presente proposta de criação do conceito de Capital Regional da Juventude, se iniciem os 

procedimentos para a elaboração de um regulamento que venha a reger o funcionamento desta e, 

de entre outras coisas, o método de candidatura a organizador da CRJ, o sistema de eleição do 

Município anfitrião, os limites materiais mínimos a que esse se deve vincular executar no 

desenvolvimento das atividades inscritas na CRJ, o papel da CIM Oeste no controlo dos diferentes 

processos.” Era uma recomendação ao Executivo, tendo em conta que é extremamente importante 

haver essa mobilidade entre Municípios e a relação intermunicipal dentro da Comunidade. A 

mesma pode ser sujeita a reparos e o Executivo terá o poder de a pensar e executar da melhor 

forma. Sobre a Moção da Mobilidade, voltou a referir que os 25% surgem associados a um 

promotor e a título de exemplo. Só estão a tentar discutir e criar as melhores condições para os 

jovens, com os promotores, sejam eles privados ou públicos e chegar à melhor solução possível, 

ocasião em que o Conselho Intermunicipal, pode ter um papel importante ao nível das negociações. 

-----O Senhor Rogério Cação interveio para informar que ficou com uma dúvida com a 

terminologia usada, nomeadamente se é uma proposta ou uma recomendação. Se é recomendação 

não tem que ser votada. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal esclareceu que a “Criação da 

Capital Regional da Juventude” é uma proposta e a Moção de “Recomendação Por Um Oeste a 

Uma Só Voz” é uma recomendação, pelo que não é sujeita a votação. ------------------------------------

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

de “Criação da Capital Regional da Juventude”, que foi reprovada, com 24 votos contra, 18 votos a 

favor e 1 abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

“Pela Renovação Urgente da Linha do Oeste”, que foi aprovada por unanimidade. ---------------------

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

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

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM começou a sua intervenção 
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por dizer que apesar do seu mandato na Assembleia ser curto, a sua participação tem sido muito 

enriquecedora. Seguidamente, prestou algumas informações sobre os projetos aos quais se 

candidataram em termos de Pacto, com o Centro 2020, sobre a Linha do Oeste e outros em curso. 

Em relação aos projetos do Pacto contratualizados com o Centro 2020, informou que foi aprovada a 

candidatura do Oeste Digital 3.0, o vulgo SAMA e estão em condições de o executar. O Estudo de 

Antecipação das Necessidades de Qualificação na Região Oeste, foi muito importante e 

esclarecedor para as reuniões da rede escolar. Receberam os parabéns por parte da Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, pelo facto da OesteCIM ter sido um exemplo para que a rede 

escolar funcionasse. Existem sempre constrangimentos e questões, mas se não tivessem feito o 

Estudo, teria havido muito mais dificuldades para chegarem a um consenso em termos de rede 

escolar. Ao nível da educação, deu também a informação que a candidatura do Plano Integrado e 

Inovador de Combate ao Insucesso Escolar – Aluno ao Centro, foi submetida. São trabalhos 

morosos que têm que reunir consensos nos doze Municípios, pelo que o trabalho da OesteCIM tem 

sido extremamente importante, na articulação entre todos. Também estão satisfeitos com o trabalho 

realizado no âmbito do combate ao insucesso escolar. O projeto de Aquisição de Três Unidades 

Móveis de Saúde, também foi concluído. As Unidades Móveis já estão em funcionamento nos 

respetivos Municípios, nomeadamente, Arruda dos Vinhos, Bombarral e Cadaval. Continuam a 

trabalhar nos restantes projetos para quando abrirem os avisos de candidatura, poderem submete-los 

e apresentá-los com consistência e sustentabilidade. Em relação à Linha do Oeste, informou ser um 

assunto que deve estar na ordem do dia, dada a sua importância, pelo que está satisfeito por haver 

uma nova Moção nesse sentido. Informou que os Estudos Prévios estão praticamente concluídos 

para serem apresentados e os prazos que o Governo apresentou vão ser cumpridos. O governo tem 

reunido com cada Município per si, em relação às estações e à própria Linha. Reuniram também 

com a CP, onde lhes foi comunicado haver uma proposta para aquisição de material circulante 

hibrido, para potenciar, em termos de tempo, enquanto não houver eletrificação parcial ou total da 

Linha. Este material também permite fazer a ligação a Lisboa e a eletrificação até às Caldas da 

Rainha e Figueira, vai permitir a circulação dos comboios enquanto não houver a eletrificação. É 

importante, os Presidentes de Câmara pressionarem quem de direito para aquisição desse material 

circulante hibrido. Em termos de reengenharia financeira, pelas contas da CP, o próprio material 

pagar-se-ia e o Governo não teria que investir muito na aquisição desse material. Informou que já 

solicitaram uma reunião ao Governo, no sentido, de apresentarem toda a disponibilidade para 

acompanharem o processo e, de algum modo, fazerem pressão para a aquisição do material. 

Pretendem evitar situações, como a ocorrida em janeiro, em que tiveram carruagens paradas e não 
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tinham como as substituir. As carruagens são tão antigas que, quando se avariam, as peças têm que 

ser feitas de encomenda. Por fim, deu igualmente, informações sobre dois eventos. O SISAB – 

Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas foi um evento que correu muito bem, estiveram 

presentes com um stand próprio, onde cada Município levou duas empresas do seu concelho para 

promoção dos produtos do Oeste. A BTL – Feira Internacional de Turismo, não correu tão bem. 

Mais uma vez decidiram estar juntos, no stand do Turismo do Centro, que é o promotor do stand e a 

OesteCIM teve que se cingir às suas regras de espaço e horários. Estão a equacionar, internamente, 

uma participação mais pujante que, poderá passar, eventualmente, também pelo Turismo do Centro, 

mas não só. Paralelamente, estão em conversação entre os doze, no sentido de poderem criar 

qualquer coisa como uma associação, um grupo de trabalho. Ainda não se sabe o que, formalmente, 

poderão fazer, mas pretendem criar uma ponte com Lisboa, pela proximidade e importância e ter 

alguma autonomia e formalidade na área do turismo. Consideram que a Região do Turismo do 

Centro é demasiado grande, o facto de estar sediada em Aveiro, dificulta, muitas vezes, a 

comunicação, mas também admitem que para o Turismo do Centro é difícil chegar a todo o lado, 

com cem Municípios e oito CIM’s e, tendo em conta a legislação existente, pretendem olhar para a 

Região Oeste e conseguir fazer algo de diferente. Não vão renegar o Turismo do Centro, mas 

querem criar uma estrutura no sentido de melhorar a prestação da Região enquanto turismo do 

Oeste. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 2 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016 DA COMUNIDADE 

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

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que o documento 

não teve qualquer ênfase ou reserva por parte do Revisor Oficial de Contas, está transparente e os 

registos contabilísticos efetuados ao longo do ano são exatos. Verifica-se a existência de um 

resultado líquido negativo de cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezasseis euros e trinta e 

nove cêntimos, resultante essencialmente da redução do valor de proveitos em consequência da 

redução das quotas dos Municípios. Contribuíram ainda para os resultados negativos, a existência 

de resultados operacionais negativos, decorrentes do acréscimo dos custos com as remunerações, 

atendendo à reversão da redução remuneratória em vigor até 2016, bem como um acréscimo de 

custos com a aquisição de bens e serviços correntes necessários à preparação do novo quadro 

comunitário. Foi necessário avançar com prestações de serviços com consultores, para 



FL. 196 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 10/ 2017 Reunião de 28.04.17 

 
desenvolvimento dos projetos e para poderem concorrer aos financiamentos do Centro 2020. 

Anteciparam despesa e no ano 2017, haverá, naturalmente um equilíbrio. Por outro lado, os 

resultados extraordinários, foram positivos devido ao reconhecimento dos proveitos inerentes ao 

financiamento dos equipamentos adquiridos nos anos anteriores, através do projeto SAMA. Em 

relação à receita, verificou-se uma execução de 70,8%, destacando-se as transferências, quer por 

parte dos Municípios quer por parte dos financiamentos externos. Há ainda a destacar a 

continuidade do esforço demonstrado por parte de todos os Municípios no pagamento das 

quotizações e comparticipações em projetos, bem como da recuperação por parte dos Municípios da 

Nazaré e do Bombarral, que estão a regularizar a sua divida. Em relação à despesa, houve uma 

redução de cerca de 6% relativamente ao ano 2015 e todos os compromissos assumidos traduzem-

se, essencialmente em consultadorias e estudos preparatórios necessários ao arranque do novo 

quadro comunitário. Informou, ainda, que a OesteCIM está bem a nível financeiro, os resultados 

traduzem uma capacidade de liquidar os seus compromissos, assumidos dentro dos prazos 

definidos, havendo uma curta dívida a terceiros e não existindo qualquer empréstimo bancário. -----

-----O Senhor José Machado disse que o Grupo Intermunicipal do PS analisou atentamente o 

Relatório de Gestão e a Prestação de Contas de 2016, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, 

cujos documentos foram distribuídos em devido tempo. Acrescentou que a documentação evidencia 

transparência e rigor, pelo que o Conselho Intermunicipal e os técnicos da OesteCIM, que 

elaboraram a mesma, merecem uma referência elogiosa. Adiantou que o Revisor Oficial de Contas 

emitiu, em 12 de abril de 2017, a Certificação Legal das Contas, sem qualquer reserva ou ênfase, o 

que justifica ser apontada a OesteCIM como uma referência, designadamente porque nem todos os 

Municípios do Oeste atingiram esse desiderato. Por fim, referiu que o documento reúne todos as 

condições e rigor para ser votado favoravelmente. -----------------------------------------------------------

-----O Senhor José Leitão interveio para falar de alguns assuntos já abordados na presente reunião. 

Referiu que relativamente ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas, nada têm a opor, 

tecnicamente está bem elaborado e reflete com exatidão a área financeira da Comunidade. Em 

relação à participação da OesteCIM nas feiras, registou com agrado o sucesso da presença no 

SISAB, é uma feira com caraterísticas muito específicas, muito virada para a área económica, na 

vertente da exportação. É uma feira em que não é fácil as empresas, por si só, participarem e 

considera ter sido um desafio bem trabalhado pelo Conselho, pelo que folgou em ouvir que correu 

bem. Espera que se façam outros SISAB’s noutras áreas de intervenção económica. Também ficou 

muito agradado quando ouviu o Sr. Presidente a referir o desafio de criarem uma estrutura, que 

considera terem todas as condições e capacidade para gerir. Referiu terem todo o apoio do Grupo 
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Intermunicipal do PSD. Também quis fazer referência à Fortaleza de Peniche, tendo dito que o PSD 

à semelhança do PS e da CDU, também já se congratulou na Assembleia Municipal e foi com 

muito agrado que assistiram ao desenrolar do processo. O próprio Concelho de Peniche imprimiu a 

si próprio uma dinâmica na área, pelo que na próxima sexta-feira, decorrerá uma Assembleia 

Municipal temática, sobre o futuro do monumento e como o utilizar. Seguidamente, dirigiu-se ao 

Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM, referindo que “chega a uma altura 

que as coisas devem ficar clarinhas como água”. Já foi elogiada a solidariedade de todos os 

Presidentes de Câmara, que também elogia, porque está subjacente um investimento de três milhões 

e meio de euros que se vão buscar ao Centro 2020 mas é legítimo perguntarem de onde saiu esse 

dinheiro, é dinheiro que ainda está disponível para novas candidaturas? Algum concelho do Centro 

ou do Oeste ficou prejudicado por Peniche ter ficado com aquela verba afeta? Sabe como as coisas 

acontecem, mas acha necessário haver uma clarificação, por parte do Executivo. Partilhou com os 

presentes, uma iniciativa de outra Comunidade Intermunicipal, um projeto chamado “Wanted 

Business Idea”, virado para jovens na área do empreendedorismo/inovação, que congrega 

associações empresariais e parcerias com bancos e entidades privadas. O vencedor tem um prémio 

de dez mil euros e todos os outros selecionados têm apoio, material e humano, para que possam 

implementar os seus projetos. São ideias interessantes que podem ser transplantadas para o Oeste. 

Por ultimo, referiu ser a última Assembleia do mandato e também quis deixar a sua palavra de 

agradecimento “aos Presidentes de Câmara, pelo menos aos mais resistentes, atingimos hoje os 

50%, não é mau, já tivemos Assembleias muito piores. De qualquer maneira, aos ausentes também 

quero manifestar os meus agradecimentos, a todos os colegas das diferentes bancadas, à Mesa e 

ao comportamento exemplar que teve na condução dos trabalhos. Para mim foi um privilégio 

muito grande integrar esta Assembleia por dois mandatos. Nenhum de nós saberá se cá estará, 

alguns no seu íntimo poderão saber se vamos estar ou não, mas em termos de um ato democrático, 

nenhum de nós saberá se cá está ou não, na próxima Assembleia, nem os Senhores membros, nem 

os Senhores Presidentes de Câmara, à exceção do meu Presidente de Câmara, que seguramente 

não vai estar, a não ser que seja nessa bancada, mas nesta, já não estará. Quer deixar a sua 

palavra de muito sincero agradecimento, deixar uma palavra pessoal a todos vós, de felicidades e 

sucessos na vossa vida pessoal e profissional, na vida política já não vou conseguir desejar 

sucessos a todos, mas deixem-me que vos deseje pelo menos uma coisa, é que sejamos entre todos 

tão cordiais, tão frontais, porque senão também não faria sentido, e tão sérios a tratar as questões, 

como temos sido até aqui e, seguramente, demos o nosso contributo para o enriquecimento. Sobre 

esse futuro que há de vir, que não sabemos quem cá estará, já hoje foi aqui falado o desencanto de 
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muitas pessoas. Eu já uma vez o disse aqui e, deixem-me dizer que também partilho muito desse 

desencanto. A Assembleia é sempre agradável, é um grupo de amigos que se reúne, há uma parte 

muito institucional, fazemo-lo, duas vezes por ano, aprovamos contas e orçamentos, são 

documentos que nos dão depois de devidamente tratados por os Senhores Presidentes de Câmara, 

com muito respeito, que são de todos os partidos. Falando claramente somos confrontados com 

uma situação que só in extremis os Grupos votariam contra qualquer um destes documentos, é um 

ato consumado, mas mesmo assim vimos cá porque consideramos que é importante. Se me 

permitirem que diga, usando a minha ingenuidade política, eu acho que estas Assembleias são 

interessantes porque estão cá doze concelhos e todas as forças políticas desses concelhos. Se as 

nossas Assembleias Municipais o fizeram como deviam fazer, escolheram, modéstia à parte, os 

melhores dos seus diversos quadrantes políticos e, portanto, hão de estar aqui pessoas nesta sala, 

que fruto da sua vivência, fruto da sua experiência, seja ela profissional, política ou social, pessoas 

que têm experiência e capacidade de intervenção, que têm disponibilidade na sua vida para dar 

algo mais do que de x em x meses virem aprovar um documento. É evidente que o Conselho e a 

Mesa cumprem a Lei, convocando estas reuniões, é evidente quem terá culpa, todos temos e, 

portanto, esta minha reflexão não quer distribuir culpas por ninguém, mas sem transgredir a Lei, 

cumprindo a parte que a Lei nos obriga, sem entrarmos numa coisa muito simpática que é dizer 

altere-se dos estatutos das Comunidades, será que é difícil com alguma arte e engenho 

encontrarmos uma maneira de toda a experiência destas pessoas  que integram o órgão, fique mais 

disponível para contribuir para a construção de  um Oeste melhor? Julgo que é possível se nós nos 

disponibilizarmos a isso. Entre nós é um futuro e será um desafio e um repto para todos aqueles 

que vierem no próximo mandato e estiverem cá em novembro.” Por fim deixou uma palavra de 

agradecimento e felicidades muito sinceras a todos os colaboradores da Comunidade. -----------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM interveio para esclarecer as 

questões colocadas. Começou por informar que a OesteCIM tem um projeto intitulado “Promoção 

do Espírito Empresarial da Região Oeste”, que tem como objetivo principal o reforço da 

cooperação e o apoio ao empreendedorismo qualificado. Tem uma verba significativa para apoiar 

todas as ações relacionadas com o empreendedorismo. A iniciativa mencionada é semelhante ao 

projeto da OesteCIM, bem como, à rede de empreendedorismo, o ROE – Rede Oeste 

Empreendedor, criada anteriormente, com a AIRO – Associação Empresarial da Região Oeste. Em 

relação à verba para a Fortaleza de Peniche, esclareceu que quando contratualizaram o Pacto com o 

Centro 2020, no Eixo 6.3 - Património Cultural, foi-lhes dito que haveria apoio para património 

nacional. Quando fizeram a negociação com o Centro 2020, sabiam, por exemplo, que o Mosteiro 
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de Alcobaça estaria mapeado e teria apoio para a sua requalificação. Negociaram também 

património natural e património nacional, nos Municípios onde havia essa necessidade. Em relação 

à Fortaleza de Peniche, houve, na altura intenção de a colocar, mas não foi possível mapeá-la, 

considerando o valor disponível em dotação para esta rúbrica no Oeste. Neste momento, foi 

possível, por parte do Centro 2020 disponibilizar o valor e a OesteCIM, foi contactada para saber se 

poderia acomodar o referido valor no seu Pacto. O valor da globalidade do Eixo 6.3 ficaria alterado, 

bem como, a globalidade do investimento dos cinquenta milhões do Pacto, previstos para o Oeste. 

Permitiria também a DGPC (Direção Geral do Património Cultural) candidatar e gerir os três 

milhões e meio. Foi o que sucedeu e a OesteCIM está disponível para alterar o Pacto e acomodar a 

verba, por solidariedade, mas também porque sentem que a Fortaleza de Peniche é importante para 

o Oeste devido à importância do seu significado histórico e é uma oportunidade quer em termos de 

divulgação do património, quer em termos de divulgação do território e da história do país às 

gerações atuais e vindouras. Ressalvaram também, com o Centro 2020, que continuam disponíveis 

para acomodar mais valores para a recuperação do património cultural do Oeste. ----------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche interveio para informar que será, 

efetivamente, a sua última Assembleia, tendo em conta que não se vai recandidatar e queria deixar 

duas notas. Quis reportar e partilhar com todos a forma como os Senhores Presidentes de Câmara se 

têm articulado ao longo dos vários anos. Tem sido uma experiência política e pessoal bastante 

interessante pela partilha e solidariedade existentes e que crê ser importante partilhar com os 

cidadãos. Quis agradecer aos colegas e a toda a Comunidade, porque não pôde participar no 

Conselho Intermunicipal, por estar a acompanhar o Conselho de Ministros, o facto de terem 

acolhido a proposta do Governo, sem que com isso qualquer Município tenha sido prejudicado, foi 

a acrescer e não a repartir. Fez questão de reunir em Peniche todos os Presidentes para o encontro 

com o Senhor Primeiro Ministro e agradeceu a todos em nome do Município de Peniche. ------------

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

Conselho Intermunicipal à votação. ----------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 2 -  Apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Documentos de 

Prestação de Contas de 2016 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 3 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO 

ORÇAMENTAL Nº 1 DE 2017 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE --------

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

Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. -------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM explicou que a revisão 

orçamental tem como único objetivo a integração do saldo da gerência anterior no atual orçamento. 

Esta integração poderá permitir o desenvolvimento de projetos submetidos a financiamento, que 

ainda não estão aprovados, e permite ter alguma margem em termos de tesouraria. --------------------

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

Conselho Intermunicipal à votação. ----------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 3 - Apresentação, discussão e votação da Revisão Orçamental nº 1 de 2017 da 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal também aproveitou para dizer 

uma palavras tendo em conta ser a última reunião do mandato. Agradeceu a cooperação de todos os 

membros da Assembleia que tornaram mais fácil a condução dos trabalhos. Agradeceu aos colegas 

de Mesa, quer ao Dr. Lalanda, quer ao Dr. Júlio, a colaboração existente. Agradeceu aos Líderes 

dos Grupos Intermunicipais, também pela sua ajuda e partilha na definição de algumas situações 

em que se verificou necessidade. Desejou votos de bom trabalho para todos aqueles que vão 

continuar e referiu que é consensual que todos gostariam que as coisas corressem melhor e também 

considera que serão capazes de algumas alterações, com o esforço de todos e sabendo que o Oeste 

está em primeiro lugar em relação às questões políticas, que por vezes também são saudáveis, 

despertam a atenção e a discussão mais profunda de alguns processos, o que é enriquecedor para 

todos. Considera que a Assembleia terá, com a vontade de todos, esse propósito. ----------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM interveio para em nome 

dos doze Presidentes de Câmara, expressar o agradecimento por todas as Assembleias 

Intermunicipais em que estiveram presentes. Referiu estarem sempre disponíveis para acomodar os 

pareceres, recomendações e sugestões propostos, porque trabalham todos em conjunto. Como já foi 

referido, existe um ambiente muito saudável entre os Presidentes, na prossecução dos objetivos e o 

seu objetivo, primeiro e último, é a divulgação e a promoção do Oeste. Todos têm opiniões 

divergentes mas tentam que as mesmas sejam convergentes para alcançarem o seu objetivo em 

todas as suas vertentes, turísticas, económicas, culturais, entre outras. O que trazem para as 

reuniões é o final da proposta convergente e estão satisfeitos por estarem juntos nas reuniões. As 

competências são o que são, mas é saudável reunirem e partilharem as preocupações e vontades que 

têm para um Oeste melhor, mais saudável e mais competitivo em Portugal. -----------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação a aprovação da 

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

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

pelas vinte e três horas e quinze minutos do dia vinte e oito de abril de dois mil e dezassete, de que, 

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