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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS  

 
-----Aos vinte e dois dias, do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, 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 2015 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ----------------------------------

-----Ponto 3 - Apresentação, discussão e votação da Revisão orçamental nº 1 de 2016 da 

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

----Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal de acordo com a alteração da 

orgânica decorrente da entrada em vigor da Lei nº 77/2015, de 29 de julho; -----------------------------

-----Ponto 5 - Apresentação da Tomada de conhecimento da posição do Conselho Intermunicipal 

da OesteCIM sobre a Evolução do IPL- Instituto Politécnico de Leiria para Universidade; -----------  

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José António da Costa Tomé (Presidente da 

Mesa da Assembleia Intermunicipal), a Sra. Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, em 

substituição do 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, António Filipe Venâncio Querido, 

Carlos Alexandre Pereira Granadas, Rui Jorge Vieira Neto, em substituição de Maria Helena 

Pereira Nogueira Santo, José Manuel Fazendeiro Catarino, Fábio Miguel Romão Morgado, José 

Augusto Ferreira Almeida, Rui José Santos Silva, Tiago David Dias Anágua, João Carlos Barreiras 

Duarte, Luís Francisco Campos Silva, Ricardo Manuel Silva Fernandes, Joaquim Carlos Almeida 

Conde, Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, Paulo Jorge Correia do Espírito Santo, em substituição 

de José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro, Manuel Mendes Nunes, Edgar Nunes Ximenes 

Henriques, Pedro Miguel de Oliveira Marques, 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, Miguel Ângelo Pires Trindade 



FL. 131 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 8/ 2016 Reunião de 22.04.16 

 
Silvestre, 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, 

João Pedro Alves Pimentel Duarte Gomes, em substituição de Secundino Campos de Oliveira, e 

João Alexandre Pires Bernardes.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta justificada os membros: Nuno Gonçalo da Cruz Inácio, Maria Helena Pereira 

Nogueira Santo, Samuel Carvalho Gomes Monteiro da Silva, Pedro Gaspar Rodrigues, José Luís de 

Carvalho Lalanda Ribeiro, Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio, João Carlos 

Marques Costa, Rogério Manuel Dias Cação, Alberto Manuel Avelino, Secundino Campos de 

Oliveira e Susana Maria Ribeiro das Neves. ------------------------------------------------------------------

-----Tiveram falta injustificada os membros: José Manuel Dias Custódio e Nuno Pedro Correia 

Lopes Granja (membro substituto).------------------------------------------------------------------------------

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

Ferreira Folgado, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, André Filipe dos 

Santos Matos Rijo, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, Nuno Manuel Mota 

da Silva, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, José Bernardo Nunes, o Sr. Presidente 

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

Câmara Municipal de Óbidos, José Joaquim Simão Pereira, o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

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

Sobral de Monte Agraço, José Alberto Quintino 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 7 da 

última reunião, realizada no dia 27 de novembro de 2015, se encontrava na Mesa para discussão. ---

-----O Senhor António Caria dos Santos interveio para informar que a Ata tem um erro na data, 

nomeadamente, no início e final do documento onde foi omitido o mês de realização da reunião. ---

-----Não se registando mais intervenções a Ata foi posta à votação. ---------------------------------------

-----Posta à votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com três abstenções. ------------------------------

-----O Senhor Júlio Lourenço informou que se absteve por não ter estado presente na reunião em 

causa como deve ter sido o caso dos restantes colegas. ------------------------------------------------------ 

-----O Senhor José Machado interveio para alertar que, nos termos do atual Código do 

Procedimento Administrativo (Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, artigo 34º - nº 3), em vez de 

eventual abstenção, não participam na aprovação da Ata os membros que não tenham estado 

presentes na reunião a que ela respeita. ------------------------------------------------------------------------ 
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-----LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA -------------------------------------------------

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

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

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

-----Cinco ofícios datados de dia 07/12/2015, dirigidos ao Senhor Presidente do Conselho 

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

Intermunicipal de dia 27/11/2015; ------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 28/12/2015, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM a comunicar que foram pagas as Assembleias Intermunicipais de 30 de abril e 27 de 

novembro de 2015;------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de dia 29/12/2015, dirigido ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de 

Caldas da Rainha com envio do Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Vasco Oliveira;---------------- 

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

-----Email datado de dia 26/01/2016, dirigido aos Senhores 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 22/04/2016; ----------------------

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

-----Email datado de dia 12/04/2016 dirigido aos Líderes de Grupo da Assembleia Intermunicipal 

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

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

-----Ofício Circular datado de dia 14/04/2016, dirigido aos Senhores 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, datado de dia 02/12/2015, a informar 
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que o deputado Rui José Santos Silva solicitou suspensão de mandato por um ano a contar da data 

de 25 de maio de 2015; -------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email da Assembleia Municipal de Alcobaça, datado de dia 03/12/2015, a comunicar que o 

referido órgão, na sua sessão de 30/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos 

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

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, datado de dia 15/12/2015, a comunicar 

que o referido órgão, na sua sessão de 23/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração 

dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Oeste;------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal do Cadaval, datado de dia 15/12/2015, a comunicar que o 

referido órgão, na sua sessão de 19/06/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos 

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

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Peniche, datado de dia 23/12/2015, a comunicar que o 

referido órgão, na sua sessão de 29/09/2015, deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos 

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

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

-----Email da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, datado de dia 18/01/2016, a informar 

que o deputado Rui José Santos Silva retomou as suas funções na Assembleia Municipal de Arruda 

dos Vinhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício do Conselho Intermunicipal da OesteCIM, datado de dia 18/02/2016, a informar da 

tomada de posição do referido órgão relativamente à pretensão do IPL – Instituto Politécnico de 

Leiria evoluir para o estatuto de Universidade;----------------------------------------------------------------

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

----Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 02/03/2016, com envio da Moção da 

CDU “Novo edifício do Centro de Saúde da Nazaré”; -------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 02/03/2016, com envio da Moção da 

CDU “Linha do Oeste”. ------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal solicitou aos Senhores 
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Presidentes de Câmara e Presidentes das Assembleias Municipais que fizessem o favor de 

divulgarem os editais com as marcações das reuniões. Todos devem dar a conhecer as reuniões do 

órgão uma vez que as mesmas são públicas. ------------------------------------------------------------------ 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu conhecimento do Voto de 

Pesar pelo falecimento do Sr. Vasco de Oliveira, elaborado pela Mesa, conforme havia sido 

aprovado, por unanimidade, na última reunião do órgão: “A Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM reunida no dia 27 de novembro de 2015 deliberou, por unanimidade, aprovar um Voto 

de Pesar pelo falecimento de Vasco de Oliveira. -------------------------------------------------------------

-----Vasco de Oliveira faleceu no dia 25 de novembro, vítima de uma doença fatal e prolongada. ---

-----Autarca de grande prestígio no Oeste esteve 28 anos à frente da Junta de Freguesia de Nossa 

Senhora do Pópulo, agora transformada em União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, 

Coto e São Gregório. Foi autarca fundador da ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, de 

cujos órgãos sociais pertenceu durante vários anos. Era o 1º Secretário da Mesa da Assembleia 

Municipal das Caldas da Rainha”. O Voto de Pesar foi enviado ao Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Caldas da Rainha. ------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para apresentar uma Moção sobre o 25 de Abril, que a 

CDU gostaria que aprovassem com um sentimento de união, que todos deverão ter em torno do 

Oeste e do país, que leu e esse transcreve: “No 42º aniversário da Revolução de Abril e 40º 

aniversário da Constituição da República. -------------------------------------------------------------------- 

-----Consideramos que assinalamos este ano o 42º aniversário da Revolução de Abril e o 40º 

aniversário da Constituição da República do Portugal liberto da repressão, censura, prisões e 

tortura dos muitos democratas e patriotas que se bateram pela liberdade e pela democracia; ------- 

-----Considerando que a Revolução de Abril propiciou conquistas políticas, sociais, económicas e 

culturais que a Constituição da República acolheu e foram a fonte para um acelerado 

desenvolvimento do País com uma marcante e galvanizante participação dos trabalhadores e das 

populações; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando que a consagração do Poder Local Democrático foi uma das mais relevantes 

conquistas da Revolução de Abril; -----------------------------------------------------------------------------

-----Considerando que a Revolução de Abril e a aprovação da Constituição da República foi um 

dos maiores atos de afirmação de soberania e independência nacionais; --------------------------------

-----Considerando que os Valores de Abril permanecem bem fundo no ideário dos trabalhadores e 

do povo português e que a Constituição da República, apesar de ter sido sujeita ao longo dos anos 
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às mais diversas provas de desvirtuamento e descaraterização, continua a consagrar um conjunto 

de princípios e normas que constituem elementos bastantes para um Portugal de liberdade, 

democracia, progresso social e económico, desenvolvimento cultural e paz. ----------------------------

-----Assim sendo, a Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Oeste, reunida a 22 de abril de 

2016, delibera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----1- Saudar os valores e conquistas da Revolução de Abril, cujos elementos essenciais estão 

consagrados na Constituição da República Portuguesa e são base para uma política que sirva 

Portugal e os portugueses. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----2- Apelar aos trabalhadores, aos eleitos autárquicos, ao movimento associativo e à 

população, para se associarem às comemorações do 25 de Abril, na afirmação do Poder Local 

Democrático como conquista de Abril e na defesa dos interesses e direitos das populações. ---------

-----3- Envio desta Moção ao Conselho Intermunicipal.” --------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para fazer uma saudação especial ao Dr. Pedro Folgado, 

tendo em conta que é a sua primeira intervenção na presente Assembleia enquanto Presidente do 

Conselho Intermunicipal da OesteCIM. Deixou uma palavra de felicidade e de apoio por parte do 

Grupo do Partido Socialista na Assembleia, que estarão sempre disponíveis para colaborar tendo 

em conta os interesses do Oeste. O seu sucesso enquanto Presidente será o sucesso da Região, do 

território e da OesteCIM. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Ana Margarida Lé interveio para saudar o 25 de Abril, “Estamos a poucos dias 

de comemorar o Quadragésimo Segundo Aniversário do 25 de Abril de 74’. Com a Revolução de 

Abril são dados os primeiros passos para o Poder Local, com as primeiras Eleições Autárquicas a 

12 de dezembro de 1976 e por isso indissociável do pleno exercício democrático e fator de 

estabilidade e desenvolvimento do nosso país. ----------------------------------------------------------------

-----No decorrer destes quarenta anos, as Autarquias têm-se confrontado com um crescente 

aumento de competências e responsabilidades, nas mais diversas áreas, que não têm sido 

acompanhadas proporcionalmente pelos instrumentos e meios jurídicos, técnicos e financeiros 

adequados e suficientes para uma resposta plena e cabal. --------------------------------------------------

-----Hoje, ser-se autarca é deveras um desafio diário, dado que na sua grande maioria não são 

profissionais da política, procurando da melhor forma que podem e sabem defender a causa 

pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----É deveras um desafio, face a todas as exigências legais, garantir o bem-estar e satisfazer as 

necessidades das populações. O mundo global trouxe novas necessidades e exigências que há 40 

anos atrás não existiam, exigindo dos autarcas uma resposta imediata porque a qualidade de vida 
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das populações dependerá em muito da atuação do Poder Local e da sua vontade em fazer mais e 

melhor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Termino com alguns agradecimentos: --------------------------------------------------------------------

-----Em primeiro lugar, a todos os Homens e Mulheres, que ao longo destes últimos 40 anos, 

contribuíram para aquilo que é hoje o Poder Local, bem como pelo serviço público prestado nas 

nossas freguesias e nos nossos concelhos; --------------------------------------------------------------------

-----Em segundo lugar, a todos os presentes que, em Abril de 74’, independentemente das 

ideologias políticas contribuíram, direta ou indiretamente, para que, como mulher, cidadã de 

plenos direitos, possa de forma livre e democrática expressar a minha simples opinião. --------------

-----A todos o meu muito obrigada! Faço votos que a geração de Homens e Mulheres do pós-25 de 

Abril aqui presentes, onde eu me incluo-o, saiba aproveitar os ensinamentos do passado e conduzir 

os seus Concelhos, a nossa Região e Portugal, para um futuro mais promissor nas mais diversas 

áreas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Viva Portugal! ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Viva o Oeste! “. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Faria interveio para colocar duas questões ao Conselho Intermunicipal, uma 

relativamente ao ponto de situação de uma proposta que foi aprovada por unanimidade, há dois 

anos, nomeadamente, a criação do Conselho Intermunicipal de Juventude do Oeste e a outra 

relativamente ao ponto de situação da requalificação da Linha do Oeste e do prazo previsto para 

arrancar com a execução desse projeto. ------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues saudou o Dr. Carlos Miguel, antigo Presidente do Conselho 

Intermunicipal da OesteCIM, por tudo o que fez pelo Oeste, desejando que as suas novas funções 

possam correr da melhor forma. Dirigiu também, uma saudação especial para o Dr. Pedro Folgado, 

atual Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM, colocando a CDU disponível para 

colaborar no que necessite. Por fim saudou, igualmente, o Dr. Carlos Bernardes, atual Presidente da 

Câmara Municipal de Torres Vedras. Seguidamente apresentou uma Moção intitulada “Participação 

da Marca Oeste na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) 2016”, que leu e se transcreve: “As Regiões 

de Turismo constituíram-se como estruturas de base territorial que possibilitaram uma efetiva 

dinamização da atividade turística regional. Permitiram, ainda, a cooperação entre os diversos 

agentes e o estabelecimento de parcerias que se materializaram em experiências bem sucedidas, 

quer ao nível da promoção, quer na valorização turística das suas respetivas áreas territoriais. ----

-----O atual regime jurídico das entidades regionais de turismo, estabelece a sua delimitação, 

organização e funcionamento. Estas entidades têm por missão e atribuição: valorizar e 
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desenvolver as potencialidades turísticas da respetiva área regional. ------------------------------------

-----Assim, a legislação preconiza que as áreas das entidades de turismo correspondam às áreas 

abrangidas por cada uma das cinco NUTS II. No caso do Oeste, integramos a Entidade Regional – 

Turismo do Centro, que abrange um total de 100 Municípios, que correspondem a 7 Polos 

Turísticos: Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Fátima, Tomar, Oeste, Ria de Aveiro, Serra da 

Estrela e Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Recentemente, de 2 a 6 de março, decorreu na FIL, a BTL – Feira Internacional de Turismo, 

considerada a mais importante feira de turismo realizada em Portugal. ---------------------------------

-----À semelhança do sucedido em edições anteriores desta feira, a Região Oeste e os seus 

Municípios, marcaram presença na BTL, enquadrados num espaço da Turismo do Centro. ----------

-----Consideramos que as principais marcas e produtos turísticos do Oeste, de qualidade e 

diferenciadores, não foram devidamente potenciados e valorizados, junto das largas dezenas de 

milhares de visitantes que se deslocaram à BTL, constatando-se uma gritante ausência de 

materiais, informação e divulgação. ---------------------------------------------------------------------------

-----A estratégia para o desenvolvimento da região que queremos para o Oeste deve passar, 

também, pela divulgação eficaz da Marca Oeste. Neste âmbito reconheço o trabalho consolidado e 

meritório dos Municípios, OesteCIM e demais entidades, que têm trabalhado em articulação e 

desenvolvido importantes parcerias. ---------------------------------------------------------------------------

-----Contudo, a divulgação e promoção da nossa Região e dos nossos Municípios, neste evento, 

não apresentou a eficácia desejada. ----------------------------------------------------------------------------

-----Por forma a promover as potencialidades turísticas do Oeste, assim como a criação de novos 

fluxos turísticos e a consolidar os existentes, proponho que, de futuro, em situações desta natureza, 

as entidades competentes efetuem uma séria avaliação deste formato de participação e concertem 

os esforços necessários, por forma a garantir uma eficaz promoção da Região Oeste.” ---------------

-----O Senhor José Leitão agradeceu a intervenção do colega Júlio Rodrigues mostrando-se 

totalmente de acordo com o que foi dito sobre a participação da OesteCIM na BTL 2016, referindo 

que o PSD está disponível para votar favoravelmente a Moção apresentada. A Moção reflete o 

sentir de todos aqueles que com alguma atenção e cuidado foram visitar a BTL. Em relação à 

Moção apresentada sobre o 25 de Abril referiu que o PSD poderá estar disponível para votar a 

Moção se a CDU entender fazer duas pequenas correções. Concretamente no quinto parágrafo, 

onde diz: “Considerando que os Valores de Abril permanecem bem fundo no ideário dos 

trabalhadores e do povo português e que a Constituição da República, apesar de ter sido sujeita ao 

longo dos anos às mais diversas provas de desvirtuamento e descaraterização…”. A questão do 
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desvirtuamento e descaraterização deve ter a ver com as revisões constitucionais que são feitas 

pelos dois terços da Assembleia da República que é eleita diretamente pelo povo, pelo que não 

pode votar favoravelmente essa questão a não ser que a CDU a possa retirar. Caso não aconteça o 

PSD abstêm-se, saudando o 25 de Abril à sua maneira. Outra questão que deveria estar consagrada 

na Moção ao 25 de Abril é um cumprimento muito especial a todos os deputados da Assembleia 

Constituinte da Região Oeste. -----------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Edgar Ximenes referiu que votará favoravelmente a Moção sobre o 25 de Abril 

porque tem o que é essencial e considera que isso é mais importante que algumas questões 

acessórias. No entanto, tanto à esquerda como à direita considera que continuam num caminho 

errado, supervalorizam-se coisas para marcar a diferença, pró ou contra. Faz uma crítica à CDU 

tendo em conta que ultimamente são os maiores defensores da Constituição e espera que não o 

façam por razões meramente taticistas e que realmente gostem da Constituição como ela está. 

Apesar de existir alguma hipocrisia à esquerda, ela também existe à direita, mas, de qualquer forma 

apoia a Moção e vota a favor. Por fim, informou que a Assembleia Municipal das Caldas da Rainha 

aprovou uma Moção semelhante à apresentada, que também não foi votada de forma unanime, 

talvez também por uma questão de linguística. Na Assembleia Municipal aprovaram uma outra 

Moção na qual se associam à campanha iniciada por outros Municípios, que tem a ver com a 

eleição dos moinhos do Oeste para Património Mundial da Humanidade. Os moinhos do Oeste 

conseguiram incorporar as novidades da navegação portuguesa, com velas de pano, diferenciando-

se de todos os outros que usam velas de madeira. É uma candidatura que todos devem apoiar. -------

-----O Senhor António Querido referiu que no CDS não se podem juntar à opinião transmitida 

pelo seu antecessor porque uma coisa é o 25 de Abril e outra coisa é a Constituição. Na sociedade 

portuguesa há o reconhecimento largo e consensual em relação ao que significa o 25 de Abril para 

o País mas quando se coloca a questão da Constituição na mesa e a tentamos tratar da mesma forma 

estão a cometer um erro. Cada partido tem a sua visão sobre a Constituição e a que tem prevalecido 

é a visão da maioria pelo que a Moção para ser aprovada deve deixar de fora os considerandos 

sobre a Constituição, pelo que o quinto parágrafo deverá ser retirado. Em relação à participação na 

BTL, o CDS não tem conhecimento da situação, pelo que apesar de concordarem com o teor da 

Moção, vão abster-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para responder às questões suscitadas pela Moção ao 25 

de Abril. Em resposta ao colega do CDS que referiu que a Moção não deveria mencionar a 

Constituição, respondeu que o próprio titulo também diz respeito à Constituição da República pelo 

que tinha que incorporar o assunto no restante texto. Em resposta ao PSD, referiu que a CDU e o 
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PCP concordam com a atual Constituição, tal como o PSD ou PS e o quinto parágrafo não diz 

respeito a alterações feitas à constituição, diz respeito a alguns Governos que governaram o País e 

fizeram coisas contra a Constituição, o desvirtuamento e descaraterização foi o que tentaram fazer. 

Contudo, podem retirar essa parte do texto para que o PSD possa votar a Moção, ficando: 

“Considerando que os Valores de Abril permanecem bem fundo no ideário dos trabalhadores e do 

povo português e que a Constituição da República continua a consagrar um conjunto de princípios 

e normas que constituem elementos bastantes para um Portugal de liberdade, democracia, 

progresso social e económico, desenvolvimento cultural e paz.” ------------------------------------------

-----O Senhor José Leitão interveio para perguntar à CDU se poderão integrar na Moção a questão 

da saudação a todos os deputados da Assembleia Constituinte da Região Oeste e, tendo em conta 

que vão alterar o quinto parágrafo, referiu estarem em condições de votar favoravelmente a Moção. 

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para falar de uma preocupação comum, a Linha do Oeste. 

Informou que no dia anterior esteve num seminário em Leiria, onde esteve presente o Senhor 

Primeiro Ministro e o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche e onde foi questionado 

diretamente a questão da Linha do Oeste. A resposta do Senhor Primeiro Ministro foi concisa e 

concreta, tendo respondido que não podem mudar o quadro de infraestruturas a cada mudança de 

Governo e que sem os fundos comunitários não podem pensar fazer obras com a dimensão que 

pretendem. Em relação aos fundos comunitários informou que estavam fechados até 2020 pelo que 

nada era possível fazer até essa data. ---------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM agradeceu as palavras que 

lhe foram dirigidas tendo referido que pretende fazer o melhor possível pelo Conselho 

Intermunicipal, pela Assembleia e pelo Oeste na globalidade. Em resposta às questões colocadas e 

no que diz respeito ao turismo, informou que a participação da OesteCIM na BTL e à semelhança 

do que tem acontecido nos últimos anos, foi organizada de forma conjunta com o Turismo do 

Centro de Portugal. As oito CIM’s da Região Centro organizam a sua promoção e divulgação no 

espaço/stand do Turismo do Centro de Portugal, tendo que respeitar as suas regras. A cada CIM é 

sorteado um dia para promoção do seu território, que é organizado com a participação dos 

Municípios, que têm a oportunidade de apresentar publicamente a sua região, promover os seus 

produtos endógenos e realizar degustações eno-gastronómicas. A distribuição de folhetos no espaço 

está sujeita, igualmente, às regras impostas pelo Turismo do Centro de Portugal, pelo que apenas 

foram distribuídos folhetos gerais da Região Oeste. O Oeste não teve por parte do Turismo do 

Centro de Portugal nenhum regime de exceção ou exclusão, tendo participado na BTL ao lado das 

outras CIM’s,  e respeitando as regras impostas. Talvez a promoção feita à Região do Oeste não 



FL. 140 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 8/ 2016 Reunião de 22.04.16 

 
tenha sido suficiente, mas foi assim que foi deliberado pelo Conselho Intermunicipal participar no 

evento. O assunto já foi novamente discutido e avaliado em reunião de Conselho Intermunicipal, 

onde foram discutidas entre todos, as futuras formas de participação na BTL, que poderão passar 

por ter um espaço individualizado e apostar mais na promoção em todo o recinto da feira. Em 

relação à organização da Região não têm qualquer indício de que haverá alterações, mas sabem que 

há intenção do Governo em criar algumas autonomias e descentralizações em termos de 

transferências de competências, pelo que aguardam, para saber como agir em conformidade com as 

novas propostas. Em relação aos Moinhos do Oeste informou que existe uma proposta de 

candidatura dos Moinhos de Vento do Oeste a Património da Humanidade da Unesco, que irá ser 

discutida numa próxima reunião de Conselho Intermunicipal. No que diz respeito ao Conselho 

Intermunicipal da Juventude referiu que o assunto não está esquecido mas a sua constituição não 

tem sido fácil, porque nem todos os Municípios têm Conselho Municipal de Juventude. A propósito 

da constituição do Conselho Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal, os Conselhos 

Municipais de Juventude no Oeste foram contactados para eleger um representante e a OesteCIM 

ficou de agendar uma reunião com todos para dar início à criação do Conselho Intermunicipal de 

Juventude. Em relação à Linha do Oeste e à anunciada requalificação até às Caldas da Rainha, o 

Conselho Intermunicipal congratulou-se com a notícia mas o que faz diferença para o Oeste é a 

requalificação da Linha na sua totalidade e, eventualmente, a criação de novos traçados no decorrer 

da Linha. No momento, estão a trabalhar com o Ministro das Infraestruturas no sentido de 

conseguirem um compromisso por parte do Governo, mesmo que não consigam fazer a 

requalificação total da linha e ajustes ao traçado, pretendem assegurar o compromisso em termos 

temporais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche interveio para prestar alguns 

esclarecimentos no âmbito da Linha do Oeste e da mobilidade. No momento, a OesteCIM está a 

trabalhar a questão da mobilidade através do PAMUS (Plano de Ação de Mobilidade Urbana 

Sustentável da OesteCIM), instrumento necessário para que depois cada Município desenvolva os 

Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano. Em relação à Linha do Oeste existem vários 

faseamentos que estão a ser estudados, primeiro, Linha do Oeste até onde e, em segundo, Linha do 

Oeste, de Caldas da Rainha para norte. Qualquer trabalho a este nível vai precisar de fundos 

comunitários consideráveis. O que o Senhor Primeiro Ministro disse na reunião referida pelo 

membro Júlio Rodrigues, onde também esteve o Senhor Presidente da Câmara Municipal da 

Nazaré, foi uma intervenção global relativamente à questão das infraestruturas, que remete para o 

domínio da intervenção política. Há uma primeira orientação que é começar a preparar o novo 
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Quadro a partir de 2018, porque no Portugal 2020 já não existe margem de manobra. Quando foi na 

discussão do Portugal 2020 entendeu-se que mais tarde ou mais cedo deveria haver uma revisão do 

Quadro e, nesse sentido, e do ponto de vista político, na altura que for feito um ponto de situação da 

aplicação dos fundos, devem trabalhar, reivindicar e renegociar e não esperar pelo que será feito a 

partir de 2018. Em relação às questões do turismo, referiu que não gostaria que o Conselho 

Intermunicipal, circunscrevesse a intervenção da Comunidade Intermunicipal do Oeste, em matéria 

de promoção turística, unicamente à BTL. A OesteCIM tem feito um trabalho muito interessante de 

ligação às empresas através do SISAB (Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas), sendo a 

única Comunidade que aparece organizada no evento e tem conseguido promover as empresas e os 

produtos da Região na área alimentar. No LX Factory, em Lisboa, estão igualmente a participar no 

Lx Rural, que se realiza todos os domingos com produtos do Oeste. Uma outra forma de promoção 

turística da Região Oeste que a OesteCIM tem promovido é o Campeonato do Mundo de Surf em 

Peniche, onde as empresas de toda a Região têm participado. Em relação à BTL e tendo em conta a 

organização e a agregação que foi feita o problema reside em saberem se têm meios financeiros 

para participarem de forma individual e se isso é desejável do ponto de vista estratégico da 

comunicação da Região. Subscreve o que o Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal referiu 

relativamente ao quadro de participação na BTL e reitera que foi realizada a promoção das 

empresas, dos produtos endógenos e das iniciativas dos Municípios, que com mais dinheiro, mais 

espaço e mais autonomia num quadro de organização regional, poderia ter sido diferente. ------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal fez uma sugestão ao Conselho 

Intermunicipal e ao Primeiro Secretário para que dessem nota à Mesa e aos membros da 

Assembleia Intermunicipal das participações da OesteCIM para que quem tiver disponibilidade 

possa participar com a própria dinâmica do Conselho Intermunicipal e do seu Secretariado. ----------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha interveio para dar uma 

nota sobre a promoção de atividades para a juventude que alguns Município têm promovido. 

Referiu-se ao Mês da Juventude no qual participaram seis Municípios do Oeste. A ideia começou 

com a Semana da Juventude nas Caldas, tendo no ano passado envolvido três Municípios, Caldas, 

Bombarral e Peniche e, este ano seis, com a entrada de Alcobaça, Cadaval e Óbidos. O desafio é 

que em 2017 sejam os doze Municípios a participar no desenvolvimento de várias atividades, que 

passam por diversas áreas durante um mês. Os festivais de música e concursos de banda são das 

atividades que têm maior impacto. O mês terminou com o “Toma lá Talento Regional” que 

envolveu vários jovens. Os Municípios estão envolvidos, empenhados e com uma parceria a crescer 

que vai envolver todo o Oeste. ----------------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à discussão e votação 

a Moção sobre o 25 de Abril, apresentada pelo Grupo da CDU. -------------------------------------------

-----O Senhor António Caria interveio para solicitar que fosse lido o último parágrafo que foi 

acrescentado à Moção. --------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Leitão interveio para sugerir que se colocasse um ponto 3 para saudar todos os 

cidadãos do Oeste que integraram a Assembleia Constituinte, à semelhança do que a Assembleia da 

República fez na semana anterior. ------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal questionou se todos os 

membros estavam esclarecidos com a introdução do novo ponto 3 e esclareceu que também foi 

retirada a frase que suscitou dúvidas ao quinto parágrafo. Não se registando mais intervenções 

colocou a Moção sobre o 25 de Abril à votação, que foi aprovada por unanimidade. -------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à discussão e votação 

a Moção sobre a participação da Marca Oeste na BTL 2016, subscrita pelo membro Júlio 

Rodrigues. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Leitão interveio para informar que concorda com todas as limitações que foram 

apresentadas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, relativamente à participação 

da OesteCIM nos vários eventos mas julga que em relação ao SISAB, este não é comparável à 

BTL, é setorial e direcionado para o mercado externo. Para além disso, apercebeu-se nas visitas que 

fez aos eventos que existem outros Municípios que integram Comunidades mas estão, igualmente, 

representados de forma individual. Têm que fazer opções, mas parece-lhe que a integração da 

OesteCIM nas condições em que foi feita, não dignifica a Região Oeste. Talvez terão que pensar 

em criar um espaço próprio à semelhança de outros Municípios. Ouviu um Presidente de Câmara, 

que não é do Oeste, a referir que “aqui (na sua Comunidade), tenho que estar, ali estou para vender 

o meu concelho”, situação que reflete o que se passa nesse tipo de feiras. --------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que não se 

registando mais intervenções passariam à votação da Moção sobre a participação da Marca Oeste 

na BTL 2016, que foi aprovada por maioria, com 2 abstenções. -------------------------------------------

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

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

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

informações já foram apresentadas no período anterior. -----------------------------------------------------

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

GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 DA COMUNIDADE 
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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 interveio para apresentar 

algumas considerações em relação ao Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas. 

Explicou que tiveram um resultado líquido negativo, de cento e um mil, setecentos e trinta e cinco 

euros e quarenta e cinco cêntimos, devido, principalmente, a uma provisão de, aproximadamente, 

trezentos mil euros para as cobranças duvidosas referentes aos valores em dívida dos clientes 

provenientes da Pisoeste. Este valor só se refletiu em 2015 porque a Pisoeste teve sempre a 

expetativa que os seus clientes pagariam os valores em causa, mas nesse ano as empresas entraram 

em processo de insolvência e a OesteCIM assumiu esse ónus, tendo que constituir a provisão 

referida. Em termos judiciais a OesteCIM ainda pode reaver esse valor, passando esse valor a ser 

um proveito. Se a OesteCIM não tivesse esta obrigatoriedade legal o resultado líquido seria 

positivo. Em termos das dívidas a terceiros destaca que a dívida a fornecedores correntes e o 

mobilizado é menor que nos outros anos, devido ao esforço significativo dos Municípios em 

fazerem face às suas obrigações. Por fim, referiu que houve uma maior execução que nos últimos 

anos resultando numa poupança corrente de, aproximadamente, novecentos e dezasseis mil euros e 

um saldo para a gerência de cerca de meio milhão de euros. Se não se verificasse o resultado 

líquido negativo a propósito da Pisoeste a OesteCIM teria um bom ano em termos de prestação de 

contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para esclarecer algumas dúvidas. Relativamente aos 

EPI’s, Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para as corporações de bombeiros do Oeste, 

perguntou ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal qual a comparticipação efetiva de cada 

Município na referida aquisição. Seguidamente, e tendo em conta a pág. 338, que apresenta a 

Relação Nominal dos Responsáveis do Conselho Intermunicipal, questionou a data que está no 

período de responsabilidade do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos 

Bernardes, nomeadamente, de 01/01/2015 a 31/12/2015, referindo que o mesmo entrou em funções 

no mês de dezembro no Conselho Intermunicipal, por substituição do Senhor Presidente Carlos 

Miguel, que acabou o período em 17 de novembro. Outra situação tem a ver com a declaração de 

responsabilidade que terá que seguir para o Tribunal de Contas e que não encontram no documento. 

Solicita indicação da localização do documento para que também o possam ler. ------------------------

-----O Senhor José Leitão referiu que relativamente às contas não há muito para dizer, até porque 

foi um ano de encerramento de Quadro, mudou a direção na parte final do ano e mudou o Governo 
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mas existem assuntos que gostava de ver esclarecidos e que têm a ver com os projetos. Em primeiro 

lugar e relativamente à Rede Oeste Empreendedor (ROE), perguntou se a OesteCIM tem meio de 

quantificar os resultados que um projeto como esse tem; em segundo lugar e, relativamente à 

Central de Compras questionou que volume de negócios já foi feito com o projeto; e em terceiro 

lugar, relativamente, ao Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, questionou 

que tipo de monitorização tem. Por fim e tendo em conta os três projetos perguntou quais os 

critérios de avaliação dos resultados finais. Outra questão que gostaria de ver esclarecida com o 

Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal diz respeito ao futuro da OesteCIM. Tendo em conta 

uma possível alteração substancial do tipo de Quadros Comunitários e financiamentos que vão 

estando disponíveis, e sabendo todos, quais as fontes de receita para a sobrevivência da 

Comunidade, questionou quais as perspetivas futuras em termos financeiros de uma Comunidade 

ser autossuficiente, ou seja, conseguir sobreviver financeiramente com o que construir mais a 

componente de quotização dos seus associados. Findo um determinado tipo de Quadro 

Comunitário, que sabem que mais tarde ou mais cedo acabará, qual será a possibilidade de 

sobrevivência de um organismo como a OesteCIM, em termos do seu quadro de pessoal e do 

trabalho que presta na comunidade onde está inserido. ------------------------------------------------------

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

questões colocadas. Em resposta ao membro da CDU informou que o período atribuído ao 

Presidente Carlos Bernardes está errado e vai ser corrigido. Em relação aos EPI’s informou que a 

aquisição foi comparticipada em 85% e cada Município teve que pagar 15% do que adquiriu. A 

responsabilidade de cada Município prendeu-se com a capacidade que cada um teve para adquirir o 

equipamento que pretendia. É difícil contabilizar o que cada Município gastou porque teria que se 

ver qual o equipamento que adquiriu, nem todos os Municípios compraram o mesmo equipamento. 

Mostrou-se disponível para, posteriormente, facultar a listagem do que cada Município adquiriu e 

por que valores. Em relação às questões colocadas sobre os três projetos informou que os meios de 

quantificar os resultados do ROE passam pelos projetos que foram apresentados publicamente e 

pelas ações de sensibilização e formação decorridas. Tem sido uma área muito importante de 

trabalho com as escolas, que têm participado no projeto de uma forma muito ativa e com os 

empreendedores da Região. Em relação à Central de Compras o volume de negócios é grande e os 

Municípios têm aderido cada vez mais à Central. Têm um ranking de Municípios para saber quais 

os que mais aderem e têm maior volume  de negócios. Informou também que existe cerca de meio 

milhão de poupanças em termos globais para os Municípios. No que diz respeito ao Plano 

Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar informou que a OesteCIM tem uma 
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empresa a trabalhar nessa área, a CEDRU. A empresa está a desenvolver um diagnóstico de toda a 

Região Oeste para depois finalizar com a entrega de um Plano de Ação para a Região Oeste, para 

uma posterior intervenção de cada um dos Municípios na sua área. Por fim, e em relação à 

perspetiva de futuro da Comunidade Intermunicipal do Oeste, referiu que existem intenções das 

Comunidades terem mais competências mas é difícil traçar um cenário perante as indecisões que 

existem no que respeita a esse assunto. Internamente estão a organizar-se no sentido de dotar a 

Comunidade em termos de recursos humanos e financeiros para que a mesma seja sustentável, 

independentemente, dos fundos da Comunidade Europeia. É um desafio para todos os Presidentes e 

estão com alguma expetativa em saber que novas competências é que o Governo vai atribuir às 

Comunidades Intermunicipais. Em relação à declaração do Tribunal de Contas, a informação que 

tem para dar é que a mesma vai ser assinada e remetida ao Tribunal de Contas, de acordo com a 

legislação em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos agradeceu as respostas apresentadas e referiu que deve ter havido 

um mau entendimento, provavelmente da parte da CDU, do que foi escrito em relação aos EPI’s. A 

candidatura teve um financiamento de 85% a fundo perdido e 15% dos Municípios, mas o 

documento fala em 7,5% do investimento elegível assumido pela Autoridade Nacional de Proteção 

Civil. Nesse sentido, julga que só ficaram cerca de 7,5% para os Municípios e não 15%. Tratou-se 

de um bom concurso que se deve repetir logo que haja possibilidade porque apenas uma 

percentagem dos bombeiros foi contemplada. Relativamente à declaração de responsabilidade 

compreende que a mesma não esteja no documento, por algum lapso, mas tinha que ser presente à 

reunião para votarem o documento com tudo integrado, caso contrário têm que colocar uma adenda 

na Ata a dizer que se aprovam as contas com a ressalva de que falta a declaração de 

responsabilidade para o Tribunal de Contas. Não se trata de serem demasiado exigentes é o que 

devem fazer para salvaguardar a posição dos membros enquanto fiscalizadores da ação do 

executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM esclareceu que a declaração 

de responsabilidade é um assunto recente e não querendo cometer nenhuma ilegalidade informou 

que vão verificar a questão e saber se a declaração faz parte integrante da Prestação de Contas. -----

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para informar que o que conta do Decreto e que tem que ir 

a acompanhar as contas para o Tribunal de Contas é uma declaração dos órgãos contabilísticos e as 

Assembleias não são órgãos contabilísticos. São os membros dos órgãos executivos que têm que 

preencher uma declaração que vai acompanhar as contas para o Tribunal de Contas. De acordo com 

o Decreto nenhum membro da Assembleia tem que preencher essa declaração. Juridicamente os 



FL. 146 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 8/ 2016 Reunião de 22.04.16 

 
serviços poderão confirmar a informação que está a dar. ----------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM concordou com o membro 

Rui Prudêncio e referiu que foi esse o entendimento inicial do Conselho Intermunicipal. -------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes interveio para apresentar o exemplo que decorreu na reunião de 

líderes de grupos municipais, onde surgiu o mesmo tipo de dúvida. O Dr. José Augusto Carvalho e 

o próprio Alberto Avelino também tiveram um momento de indecisão relativamente ao assunto e, 

nos dias subsequentes, os serviços municipais de Torres Vedras contactaram o Tribunal de Contas, 

que esclareceu que só os membros do Executivo é que têm que assinar a declaração, deixando os 

membros da Assembleia de fora. --------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Machado referiu que se compreende a questão por haver novidade nalguns 

normativos mas os princípios gerais são os mesmos. O Executivo apoiado no seu contabilista e com 

o parecer do Revisor Oficial de Contas (ROC), que não apresentou reservas, apresentam à 

Assembleia a demonstração de resultados e o balanço e a função de qualquer Assembleia, é votar a 

favor, contra ou abster-se em relação às informações que são disponibilizadas pelo Conselho 

Intermunicipal, suportado pelo contabilista certificado e pelo ROC. Não há alteração de 

competências da Assembleia e cada um votará conforme quiser. Referiu que vai votar 

favoravelmente, porque na sua opinião o trabalho está tecnicamente bem feito, a Prestação de 

Contas está num nível semelhante ao das autarquias que têm melhor trabalho na zona, o ROC não 

colocou qualquer reserva ao documento e o órgão Executivo declarou que está tudo bem, pelo que 

têm todas as condições objetivas e legais para votar em consciência. Se alguém tiver sugestões ou 

dúvidas com substância deverá apontá-las porque não viu ninguém colocar em causa o contabilista 

certificado, o ROC ou o órgão executivo. O Grupo do PS não tem dúvidas e votará favoravelmente 

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

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para referir que ninguém o ouviu a dizer que ia votar 

contra, simplesmente alertaram para um facto concreto e objetivo que é a falta da declaração. Se 

não tivessem falado, eventualmente podia não ir. Limitaram-se a alertar, não estão a dizer mal do 

Conselho Intermunicipal ou dos trabalhadores. O que está em causa é a falta de um documento que 

poderá levar à aplicação de coimas ao Conselho Intermunicipal. A Lei é nova, saiu em novembro e 

foram alertados para isso numa ação política. A CDU sabe que só tem que votar as contas, até 

porque elas já não podem ser alteradas e vai votar favoravelmente., mas só estava a alertar o 

Conselho Intermunicipal tendo em conta que o Decreto é recente e, que segundo essa legislação, 

existe um documento em falta que tem que acompanhar a Prestação de Contas. Foi só um alerta. ---

----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a proposta do 
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Conselho Intermunicipal à votação. ----------------------------------------------------------------------------

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

Prestação de Contas de 2015 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por 

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

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

ORÇAMENTAL Nº 1 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 explicou que a presente 

revisão orçamental teve como principais caraterísticas a inclusão do saldo de gerência anterior, pelo 

encerramento do exercício de 2015; a criação de uma rubrica no orçamento da receita, face à 

necessidade de regularizar valores recebidos pela devolução de pagamentos em excesso nos 

exercícios anteriores; a reestruturação das dotações afetas ao orçamento da despesa das rubricas de 

pessoal, face ao início de funções de novos colaboradores, nomeadamente a equipa da Estrutura de 

Apoio Técnico, que vai ser financiada; a criação de uma rubrica no orçamento da despesa, de modo 

a permitir a execução de projetos não previstos inicialmente e a reposição de dotações em rubricas 

que foram objeto de anulação em anteriores modificações, face à sua execução à data das mesmas. 

Da modificação resultará um aumento global do orçamento, de quinhentos e noventa e um, 

quatrocentos e oitenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos. -----------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou não haver 

intervenções e colocou a proposta do Conselho à votação. --------------------------------------------------

-----O Ponto 3 - Apresentação, discussão e votação da Revisão orçamental nº 1 de 2016 da 

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

-----PONTO 4 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL 

DE ACORDO COM A ALTERAÇÃO DA ORGÂNICA DECORRENTE DA ENTRADA EM 

VIGOR DA LEI Nº 77/2015, DE 29 DE JULHO ----------------------------------------------------------

-----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 explicou as alterações 

efetuadas ao Mapa de pessoal. Foram alteradas designações das divisões, a área administrativa e de 

gestão passou a designar-se divisão económica e financeira e houve um rearranjo da estrutura com 

nomeações novas. Os recursos humanos passaram da área financeira para a área de capacitação de 

projetos e os serviços jurídicos para a dependência direta do Primeiro Secretário. Não houve 
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aumento de recursos humanos face ao Mapa anterior. Com esta alteração apenas se pretendeu dar 

sequência a um normativo legal e proceder a pequenos ajustes ao nível das áreas orgânicas. ---------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou não haver 

intervenções e colocou a proposta do Conselho à votação. --------------------------------------------------

-----O Ponto 4 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal de acordo com a alteração 

da orgânica decorrente da entrada em vigor da Lei nº 77/2015, de 29 de julho, foi aprovado por 

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

-----PONTO 5 – APRESENTAÇÃO DA TOMADA DE CONHECIMENTO DA POSIÇÃO 

DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DA OESTECIM SOBRE A EVOLUÇÃO DO IPL- 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA PARA UNIVERSIDADE -------------------------------

-----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 interveio para informar que 

a OesteCIM foi contactada pelo IPL para se pronunciar em relação à sua pretensão de evoluir para 

universidade. O Conselho Intermunicipal constatou que o IPL tem um elevado número de alunos, 

muito superior a algumas universidades do país e consideraram que a evolução do Instituto a 

universidade era uma prioridade estratégica para a Região Oeste. Assim deliberaram remeter o seu 

parecer favorável à Assembleia Intermunicipal e tornar pública a sua posição. --------------------------

-----O Senhor José Leitão saudou o Conselho Intermunicipal pelo parecer emitido e deixou o seu 

pensamento do que é e para que pode servir a mudança de instituto politécnico para universidade. A 

nível técnico, o IPL cumpre todos os requisitos legais para ser universidade. Devem também realçar 

os benefícios do IPL ao evoluir para universidade. O IPL passará a outorgar todos os graus 

académicos, ou seja, de momento o IPL participa na construção de muitos doutoramentos e não os 

pode conferir. Com o facto de poder conferir o grau de doutoramento conseguem também 

incrementar uma maior investigação científica. Referiu que no dia anterior foi inaugurado em Leiria 

mais um centro de excelência de investigação cientifica do próprio Instituto Politécnico e em 

determinada altura, o Senhor Primeiro Ministro disse que fará todos os esforços, enquanto Primeiro 

Ministro para que as nossas empresas estejam tanto quanto possível, cada vez mais munidas de 

pessoas licenciadas, com formação superior. Está de acordo com as declarações e o que têm que 

pedir ao Senhor Primeiro Ministro é que se empenhe, para tanto quanto possível essas pessoas 

sejam da Região, ou seja, que a Região possa ministrar às suas empresas esse tipo de pessoas. 

Enquanto Instituto Politécnico o IPL tem competências e meios para fazer qualquer tipo de 

formação superior com investigação; tem 53% do seu corpo docente doutorado e já viu centros e 
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unidades suas serem avaliadas com excelentes e muito bom. A possibilidade de aumento da 

investigação científica e respetiva transferência de conhecimentos para as empresas são fatores 

fundamentais para a maior competitividade dessas empresas e para um elevar da economia e do 

nível social da Região. Como universidade o IPL vê também abertas outras fontes de financiamento 

a que não tem acesso, nomeadamente, em conjunto com empresas, fontes de rendimento, fontes de 

receita, quer a nível regional, quer a nível nacional ou internacional. As suas receitas próprias 

também serão aumentadas. O reconhecimento internacional e a demanda de mais estudantes de 

outros países é reforçado, a partir do momento que houver a transferência de instituto para 

universidade. O aumento da população nacional e internacional que se instalará na Região Oeste 

proporcionará um incremento sócio-económico. Encontra-se com muita facilidade o impacto local 

direto, positivo par as empresas, mais recursos financeiros, mais alunos e mais influência 

internacional, uma utilização da formação de jovens partilhando todos os seus recursos com as 

empresas. Para além de tudo isto não existe uma universidade pública desde Coimbra até Lisboa. 

São fatores determinantes para que se associem à OesteCIM na sua tomada de posição. Na sua 

opinião vai ser uma luta difícil para o IPL e deveriam ir mais longe e não se deveriam limitar a 

concordar com a posição apresentada, mas sim a própria Mesa da Assembleia deveria 

disponibilizar-se junto do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leira e mostrar que estão com 

o IPL para o que for preciso, trabalhar politicamente, com as empresas, com as pessoas da Região 

no sentido de terem uma universidade técnica na Região Oeste. -------------------------------------------

-----O Senhor António Querido referiu que grande parte do que vinha falar já foi dito na anterior 

intervenção mas que gostava de partilhar o seu contacto com o IPL não enquanto aluno mas 

enquanto visitante numa visita protocolar às instalações, do IPL, onde pode atestar nas antigas 

instalações do Centro de Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto agora substituídas pelas 

novas instalações inauguradas esta semana, no IPL trabalha-se muito bem. Há pouco tempo leu 

uma estatística onde o IPL figurava como uma das principais instituições de ensino superior em 

Portugal no que dizia respeito ao registo do número de patentes em Portugal, só constando à sua 

frente a universidade de Coimbra e Aveiro. Este facto é revelador da importância e do trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido no Instituto ao longo dos anos não só na capital de distrito – leiria, 

mas também em todos os outros Municípios que têm pólos ou outro tipo de participações. A 

posição tomada no Conselho Intermunicipal é sensata e cabe-lhes, enquanto agentes políticos, dar o 

seu apoio para com a tomada de posição apresentada, no sentido do IPL se transformar em 

universidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Edgar Ximenes interveio para informar que concorda inteiramente com o que foi 
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dito nas duas intervenções anteriores. Como professor não pode deixar de ver como muito positiva 

essa possibilidade, mas concorda que não vá ser fácil. Cada vez mais alunos seguem para o IPL nas 

suas várias escolas e uma grande vantagem que justifica o merecimento de passar a universidade é 

que ao contrário da época em que as universidades surgiam como cogumelos, muitas delas não 

vingaram e desapareceram, o IPL cresceu logo com raízes em todo o território e tem a vantagem de 

ser polinuclear, têm um centro importante na área das artes nas Caldas da Rainha, têm um centro 

excelente em Peniche, tem os seus núcleos principais na Marinha Grande, têm investigação numa 

área que pode ser uma novidade e um fator diferenciador como como por exemplo no que diz 

respeito à indústria automóvel que é uma especificidade do Instituto Politécnico, isto é tem tudo 

para ser uma excelente universidade, por isso apoia a tomada de posição do Conselho 

Intermunicipal e concorda com a sugestão feita no sentido da Assembleia Intermunicipal se assumir 

como um lobby de pressão na conversão do Instituto Politécnico em Universidade. Já é uma grande 

universidade só não tem ainda esse estatuto o que a impede de crescer mais e se conseguirem essa 

evolução vão ter cada vez mais motivos de orgulho para todo o Oeste. -----------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal sugeriu que a Mesa, em 

conjunto com os membros que apresentaram sugestões, redigissem um documento final, tendo 

inclusive em consideração que os fundamentos apresentados no documento para análise são “muito 

pobres”. Revê-se em tudo o que foi dito mas considera que o documento é merecedor de uma 

fundamentação e de um enquadramento que corresponda ao que efetivamente é desenvolvido no 

IPL e não o texto simples que foi apresentado, que pouco dignifica a situação. Solicitou o aval dos 

restantes membros para a elaboração do texto final a ser elaborado pela Mesa, pelo membro José 

Leitão, pelo membro Edgar Ximenes e pelos restantes Lideres de Bancada, que queiram contribuir 

com sugestões, o qual foi aceite por todos. --------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

pelas vinte e três horas e vinte minutos do dia vinte e dois de abril de dois mil e dezasseis, de que, 

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