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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA ONZE DE ABRIL DE 

DOIS MIL E CATORZE  

 
-----Aos onze dias, do mês de abril do ano dois mil e catorze, 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 – Discussão e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas 

de 2013 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; -----------------------------------------------------------

-----Ponto 3 – Discussão e votação da Revisão Orçamental nº 1 de 2014 da Comunidade 

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

-----Ponto 4 - Discussão e votação do Regulamento Orgânico e Organigrama da Comunidade 

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

-----Ponto 5 - Discussão e votação da alteração ao Regimento da Assembleia Intermunicipal 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, António Filipe Venâncio Querido, 

Nuno Gonçalo da Cruz Inácio, Maria João Marçal da Graça, 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, 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, Maria Luísa Santos Barros Gomes Barbosa, em substituição de 

Edgar Nunes Ximenes Henriques, Pedro Miguel de Oliveira Marques, José Manuel Dias Custódio, 

Nuno Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio, Jorge Augusto Farto Faria de Sousa, José 

António Ramalhal Lopes, José Cesário Marques Moreira, Maria Celeste Ferreira Cardador, em 

substituição de Luísa Maria Ricardo Alves, António Manuel Caria dos Santos, José Rodrigues 
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Machado, Sílvia Maurício Correia, Miguel Ângelo Pires Trindade Silvestre, Anabela Braga Adónis, 

em substituição de João Carlos Marques Costa, Rogério Manuel Dias Cação, José António Leitão 

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

António Fernando Alves Fortunato, em substituição de Alberto Manuel Avelino, Luís Carlos 

Jordão de Sousa Lopes, Rui José Prudêncio, Secundino Campos de Oliveira, Susana Maria Ribeiro 

das Neves e João Alexandre Pires Bernardes.----------------------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta justificada os membros: Luisa Maria Ricardo Alves, Edgar Nunes Ximenes 

Henriques, João Carlos Marques Costa, Alberto Manuel Avelino, Maria Helena Pereira Nogueira 

Santo, Jacinto António Franco Leandro (membro substituto), Cláudia Sofia Horta Ferreira (membro 

substituto), Buís Braz Gil (membro substituto) e Vítor Manuel Marques Fernandes (membro 

substituto). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Marques Inácio, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Miguel Ferreira 

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

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

Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Hugo Patrício Martinho de Oliveira, o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal da Lourinhã, João Duarte Anastácio de Carvalho, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Nazaré, Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de 

Óbidos, José Carlos Ribeiro Capinha, 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 Soares Miguel -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

membros da Assembleia Intermunicipal, o Sr. Rui José Santos Silva e a Sra. Maria Helena Pereira 

Nogueira Santo, que não tomou posse, por não se encontrar presente. Informou também que o Sr. 

Tiago David Dias Anágua, do Município de Arruda dos Vinhos, passará a fazer parte da 

Assembleia Intermunicipal como membro efetivo em substituição do membro João Pedro Marquis 

Garcia Rodrigues, conforme indicação da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos. ------------- 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 2 da 

última reunião, realizada dia 13 de dezembro de 2013, se encontrava na Mesa para discussão. Não 

se registando intervenções a Ata foi posta à votação. --------------------------------------------------------
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-----Posta à votação, a Ata foi aprovada, por maioria, com cinco abstenções. ----------------------------

-----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 18/12/2013, dirigidos ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal da 

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

13/12/2013; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de 18/12/2013, dirigido ao Senhor Ministro da Saúde, com envio da Moção em 

Defesa da Saúde Pública na Região Oeste e pedido de audiência; ---------------------------------------- 

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

-----Três ofícios datados de 18/04/2013, dirigidos a Sua Excelência o Senhor Presidente da 

República, a Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro e à Senhora Ministra de Estado e das 

Finanças, com envio da Moção em Defesa da Saúde Pública na Região Oeste; ------------------------- 

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

-----Ofício datado de 18/12/2013, dirigido à Senhora Embaixadora da África do Sul em Portugal, 

com envio de Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Nelson Mandela; ------------------------------ 

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

-----Ofício datado de 23/01/2014, dirigido ao Sr. Rui José Santos Silva a informar que tomará posse 

na próxima reunião do órgão em virtude da cessação do seu período de suspensão de mandato na 

Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos; --------------------------------------------------------------- 

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

-----Doze ofícios datados de 24/01/2014, dirigidos aos Srs. Presidentes das Assembleias Municipais 

das Câmaras da OesteCIM a informar o agendamento da reunião da Assembleia Intermunicipal 

para o dia 11 de abril de 2014; ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício Circular datado de dia 04/04/2014, dirigido aos Srs. Presidentes 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. -------------------------------------------------------------------------------------------
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----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 27/12/2013 a informar 

que o Sr. Rui José Santos Silva, passará a integrar a Assembleia Intermunicipal em virtude da 

cessação do seu período de suspensão de mandato na Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, 

substituindo o membro Tiago David Dias Anágua; ----------------------------------------------------------

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

-----Ofício do Ministério da Saúde, datado de dia 02/01/2014 a informar que o pedido de audiência 

solicitado pela Assembleia Intermunicipal foi encaminhado para o Gabinete de Sua Excelência o 

Secretário de Estado da Saúde; ----------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício do Gabinete do Senhor Primeiro Ministro, datado de dia 02/01/2014, a acusar a receção 

da Moção enviada no âmbito da Defesa da Saúde Pública na Região Oeste e a informar que o 

assunto foi transmitido ao Gabinete da Ministra de Estado e das Finanças; ------------------------------

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

-----Ofício da Presidência da República, datado de dia 16/01/2014 a acusar a receção da Moção 

enviada no âmbito da Defesa da Saúde Pública na Região Oeste; -----------------------------------------

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

------Ofício da Embaixada da África do Sul, datado de 07/02/2014, a acusar a receção do Voto de 

Pesar e a informar que o mesmo foi enviado para a África do Sul para ser entregue à família do 

Senhor Nelson Mandela; -----------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, datado de dia 07/04/2014 a informar 

que o Sr. Tiago David Dias Anágua passará a fazer parte da Assembleia Intermunicipal como 

membro efetivo em substituição do membro João Pedro Marquis Garcia Rodrigues e que a Sra. 

Raquel Núncio Fragoso Rodrigues de Carvalho será a nova suplente, por parte do PSD. -------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou os presentes que foi 

distribuído na pasta de todos os membros um documento atualizado da Certificação Legal das 

Contas para o exercício de 2013. Após análise ao documento inicial verificou-se que o valor 

constante da receita líquida cobrada (2.816.145,44€) não contemplava o valor de 146.000,23€ 

referente ao saldo da gerência anterior, pelo que se solicitou a correção do mesmo junto dos 

Revisores Oficiais de Contas (ROC). Nesse sentido, os ROC procederam à correção do valor e 
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emitiram novo documento, que se encontra na pasta distribuída no início da reunião. ------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu a palavra ao membro José 

Leitão que pediu para intervir antes do Período de Antes da Ordem do Dia. -----------------------------

-----O Senhor José Leitão informou que o Grupo do PSD considera que a Ordem de Trabalhos 

apresentada tem a falta de um ponto, que era habitual constar, nomeadamente, os Outros Assuntos 

de Interesse Regional. Consideram que o ponto deve ser mantido na Ordem de Trabalhos e deve ser 

o segundo ponto da ordem. Explicou que os Líderes de Bancada receberam atempadamente uma 

proposta de Ordem de Trabalhos para a avaliarem antes de seguir para todos os membros mas 

ocorreu uma incompatibilidade de correios eletrónicos, razão pela qual não teve oportunidade de 

cumprir os timings impostos. Propuseram a introdução do ponto na presente Ordem de Trabalhos, 

imediatamente a seguir ao ponto das Informações. ----------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Rogério Cação interveio para informar que não concordam com a proposta do PSD. 

É importante a existência de um espaço de reflexão daquilo que são os problemas de interesse 

regional mas é para isso que existe o Período de Antes da Ordem do Dia. Criar um ponto de Outros 

Assuntos de Interesse Regional é permitir trazer para a discussão assuntos que podem estar 

preparados por uma das partes, mas não estar pelos outros. Admitem que no Período de Antes da 

Ordem do Dia essas discussões e debate tenham lugar e se desse debate resultar um interesse 

evidente para o concelho, que se agende um ponto concreto para que na Assembleia seguinte ou 

numa Assembleia extraordinária se debata o tema. Na presente Ordem de Trabalhos não aparece o 

Período de Antes da Ordem do Dia, mas deve aparecer porque em sede Regimental está previsto 

esse período. Defendem que o debate deve ser realizado no Período de Antes da Ordem do Dia e na 

Ordem do Dia não deve aparecer o ponto dos Outros Assuntos de Interesse Regional. -----------------

-----O Senhor Rui Prudêncio informou que o Partido Socialista está de acordo com a intervenção 

anterior. No Regimento existe um Período de Antes da Ordem do Dia, que é um período lato em 

que podem trazer e discutir todos os assuntos que interessam à região, não fazendo sentido duplicar 

na agenda dois pontos que têm o mesmo objetivo. Quanto à inserção do Período de Antes da 

Ordem do Dia na agenda, referiu que o mesmo está inserido no Regimento, pelo que, poderá não 

valer a pena inseri-lo na agenda. O que é obrigatório constar na agenda são os pontos da Ordem do 

Dia, que não estão no Regimento. ------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Leitão interveio para informar que em virtude da opinião do Partido Comunista 

e do Partido Socialista, o Partido Social Democrata retira a proposta de inclusão do Ponto de Outros 

Assuntos de Interesse Regional. Lamentou o sucedido tendo em conta que no anterior mandato 

sempre houve esse ponto nas agendas e nunca suscitou problemas. Uma vez que os outros dois 
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partidos consideram que o Ponto do Período de Antes da Ordem do Dia é suficiente, o mesmo deve 

ser incluído na Ordem de Trabalhos, embora na sua opinião, o mesmo desvalorize um pouco o 

interesse regional. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----O Senhor José Machado interveio para se referir ao Plano Estratégico de Transportes e 

Infraestruturas (PETI). Recentemente enviado pelo Governo à Comissão Europeia, no valor global 

de milhares de milhões de euros, para o Oeste há uma verba de 135 milhões de euros, destinada à 

requalificação da Linha do Oeste, sendo as obras de requalificação a eletrificação de toda a linha, 

assegurar a circulação de comboios até 750 metros e a instalação de sistemas de sinalização e 

telecomunicações. O citado valor de 135 milhões de euros é inferior ao previsto pelo anterior 

Governo e não está comtemplado o novo traçado desde a zona da Malveira, que passaria por Loures 

e terminaria na Gare do Oriente, em Lisboa. No referido Plano Estratégico de Transportes e 

Infraestruturas nada consta quanto ao IC11, que ligaria a A8, na zona da Malveira, à A1, no nó do 

Carregado. Esta via seria muito importante para fazer chegar mais rapidamente produtos do Oeste a 

outros países da Europa. Para combatermos o gravíssimo problema da falta de empregos, o 

aumento das exportações seria facilitado por aquela via. Também quanto ao porto de Peniche, o 

mencionado plano é completamente omisso, não obstante as repetidas intervenções do Presidente 

da República sobre o grande desígnio que deve ser a atividade marítima. Importa aproveitar, o mais 

possível, o novo Quadro Comunitário que irá até 2020, o qual poderá ser o último em que Portugal 

beneficiará de apoio de milhares de milhões de euros para melhorar as suas infraestruturas. Em face 

do exposto, o mencionado Plano Estratégico, no que respeita ao Oeste, é manifestamente 

insuficiente. Ainda relativamente à Linha do Oeste, convirá recordar que, há dois anos, um então 

Presidente de uma Câmara do Oeste afirmou, designadamente numa Assembleia Municipal de 

Fevereiro de 2012, que a Linha do Oeste estava morta e era perda de tempo qualquer diligência 

quanto à sua requalificação. Nessa Assembleia Municipal, as intervenções de deputados municipais 

do PS e da CDU, pela defesa da requalificação da Linha do Oeste, foram rebatidas pelo então 

Presidente da Câmara e o grupo do PSD votou contra, num alinhamento tipicamente obediente às 

orientações do seu líder, uma moção de apoio à Linha do Oeste. Verifica-se, agora, parecer haver 

consenso, sobre a necessidade da requalificação da Linha do Oeste, no sentido de ser dotada de 

novas aptidões e tecnologias e redução do tempo de viagem, de modo a cativar e incentivar os 

passageiros a usar mais este meio de transporte e também para ser uma via que responda aos 

desafios e exigências do tecido empresarial. Contudo, não obstante essa evolução positiva, o valor 

de investimento anunciado é insuficiente. Seria útil que os transportes municipais dos concelhos 
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atravessados pela Linha do Oeste, passassem a assegurar ligação a comboios, nas estações de 

Caminho-de-Ferro, nas situações em que ainda tal não acontece. Uma boa gestão dos recursos 

impõe que os futuros investimentos devem ser bastante seletivos, em função do impacto que terão 

na economia e na criação de emprego. Tendo também em conta as dificuldades financeiras que o 

País vive, sugere-se que numa próxima sessão sejam apreciadas na Assembleia Intermunicipal as 

principais ações materiais e imateriais a defender, para o Oeste, designadamente as prioritárias para 

serem comparticipadas pelo novo Quadro Comunitário que se designa Portugal 2020 e que é o 

sucessor do QREN. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Faria apresentou uma Moção relativa à criação do Conselho Intermunicipal 

da Juventude do Oeste, que leu e se transcreve: “Nos dias de hoje, cada vez são maiores os 

desafios que se colocam à Juventude, como o desemprego jovem, o crescimento da economia, mais 

e melhor educação na região, ambiente e desenvolvimento sustentável, entre outros, pelo que, a 

OesteCIM não pode ficar indiferente aos problemas e preocupações aos jovens oestinos. ------------ 

-----Assim, a bancada do PPD/PSD através da Juventude Social-Democrata vem propor que nos 

municípios onde ainda não existe o Conselho Municipal de Juventude, nos termos da legislação em 

vigor, se dê início à sua constituição. -------------------------------------------------------------------------- 

-----O Conselho Municipal de Juventude é uma instância de coordenação e consulta, a nível 

municipal, da política de juventude e tem por objetivo promover a coordenação da política de 

juventude, articulando a intervenção, no âmbito do sistema juvenil, dos seus agentes e dos 

parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e 

propondo as ações consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência do 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No Conselho Municipal de Juventude têm assento as associações juvenis, as organizações 

partidárias de juventude, associações de estudantes e de membros da assembleia de cada partido, 

com o objetivo de dar voz aos jovens do município. --------------------------------------------------------- 

-----Defendemos assim, a criação imediata de um Conselho Intermunicipal de Juventude da 

OesteCIM, com representação de cada um dos Conselhos Municipais de Juventude dos doze 

municípios, um projeto onde a OesteCIM será pioneira e permitirá ouvir os jovens da região, por 

um Oeste melhor. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Senhora Eugénia Correia informou que o PSD considera que o Conselho Intermunicipal 

tem um grande papel no que diz respeito ao desenvolvimento do território do Oeste. Cada vez mais 

deverão olhar para o todo e não para a soma das partes, que são o propósito dos diferentes 

concelhos. Seguidamente apresentou uma Recomendação relativa à criação do Conselho 
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Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal, que leu e se transcreve: “Considerando que a 

Lei nº75/2013, de 12 de setembro, no seu Capítulo III, art.º 81º, nº 1 atribui às comunidades 

intermunicipais os seguintes fins públicos: -------------------------------------------------------------------- 

-----a) Promoção do planeamento e da gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social 

e ambiental do território abrangido; --------------------------------------------------------------------------- 

-----b) Articulação dos investimentos municipais de interesse intermunicipal; -------------------------- 

-----c) Participação na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, 

designadamente no âmbito do QREN; ------------------------------------------------------------------------- 

-----d) Planeamento das atuações de entidades públicas, de caráter supramunicipal. ------------------ 

-----Considerando que no nº 2, do art.º 81º acresce que cabe às comunidades intermunicipais 

assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da administração central, 

nas seguintes áreas: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----a) Redes de abastecimento público, infraestruturas de saneamento básico, tratamento de águas 

residuais e resíduos urbanos; ----------------------------------------------------------------------------------- 

-----b) Rede de equipamentos de saúde; ----------------------------------------------------------------------- 

-----c) Rede educativa e de formação profissional; ---------------------------------------------------------- 

-----d) Ordenamento do território, conservação da natureza e recursos naturais; ---------------------- 

-----e) Segurança e proteção civil; ------------------------------------------------------------------------------ 

-----f) Mobilidade e transportes; -------------------------------------------------------------------------------- 

-----g) Redes de equipamentos públicos; ----------------------------------------------------------------------- 

-----h) Promoção do desenvolvimento económico, social e cultural; -------------------------------------- 

-----i) Rede de equipamentos culturais, desportivos e de lazer. -------------------------------------------- 

-----Considerando que no ponto único do art.º 82º, são designados os órgãos que compõem a 

comunidade intermunicipal, os membros representantes do PSD recomendam ao Conselho 

Intermunicipal, que seja constituído no âmbito da OesteCIM o Conselho Estratégico para o 

Desenvolvimento Intermunicipal. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal, conforme o que vem 

estipulado no art.º 98º, nos números 1 e 2 é um órgão de natureza consultiva destinado ao apoio ao 

processo de decisão dos restantes órgãos da comunidade intermunicipal e é constituído por 

representantes das instituições, entidades e organizações com relevância e intervenção no domínio 

dos interesses intermunicipais.”. A Bancada do PSD considera que para muitas matérias é 

extremamente importante que se oiçam outras pessoas, outras entidades, ligadas à saúde, à 

educação, à ação social, à segurança, à proteção civil, porque muitas vezes procuram-se empresas 
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para auxiliar a tomar decisões, quando no território oestino se pode criar e constituir o referido 

Conselho Estratégico e ouvir opiniões que poderão ser uma mais-valia para uma tomada de decisão. 

Assim, recomendam ao Conselho Intermunicipal que constitua o Conselho Estratégico para o 

Desenvolvimento Intermunicipal. -------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Silva informou ser um privilégio estar na Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM, em Caldas da Rainha, terra onde nasceu e onde regressa 40 anos depois, como membro 

da presente Assembleia. Informou que sempre tem defendido uma grande organização em Portugal, 

os “Bombeiros de Portugal”, tendo já, inclusive, presidido ao Serviço Nacional de Bombeiros e 

sendo, atualmente, Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros de Arruda dos Vinhos. 

Assume ter uma característica muito própria na defesa desses homens e mulheres que são ímpares 

na defesa das pessoas e bens em Portugal. Na qualidade de dirigente dos Bombeiros e na sequência 

de uma reunião decorrida entre os Bombeiros de Portugal e o Senhor Ministro e Secretário de 

Estado da Administração Interna constatou que havia um atraso, extensível a todas as CIM’s, na 

entrega do equipamento de proteção individual aos bombeiros. Apercebeu-se da imensidão do 

problema e verificou que em maio de 2013 foi atribuído às CIM’s a responsabilidade de adquirir, a 

nível nacional, os referidos equipamentos, com o intuito de servirem a campanha de 2013, contudo 

tais equipamentos não foram adquiridos e até à presente data também não houve equipamento 

distribuído. Soube que na OesteCIM já adquiriram os capacetes, mas não há concurso aberto para o 

restante equipamento. Assim, questionou o Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal quanto ao 

ponto de situação do concurso, se efetivamente já está aberto, ou não e se vai ser realizado concurso 

público ou vai ser feito ajuste direto. Questionou ainda se era do conhecimento do Sr. Presidente do 

Conselho, a recente publicação do Despacho nº 4959/2014, de 08 de abril, do Sr. Presidente da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, na sequência de um alerta feito pela Liga dos Bombeiros 

Portugueses, de que os equipamentos que estavam a ser adquiridos não correspondiam às normas 

mínimas de segurança exigidas pela anterior Portaria. O Despacho motivou a necessidade de se 

adquirir o equipamento já com outras especificações técnicas e com outras considerações de 

segurança. Por fim, questionou se durante o decorrer do presente ano, as Corporações de 

Bombeiros irão receber o equipamento de proteção individual. --------------------------------------------

-----O Senhor José Lalanda interveio para apresentar um Voto de Pesar em homenagem ao 

Senhor D. José da Cruz Policarpo, que leu e se transcreve: “Faleceu no passado dia 12 de março, 

de forma inesperada e que apanhou toda a gente de surpresa, o Senhor D. José da Cruz Policarpo, 

Cardeal Patriarca Emérito, da Diocese de Lisboa. ----------------------------------------------------------

-----Natural do concelho das Caldas da Rainha, foi um dos caldenses mais ilustres de sempre. ------
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-----Sempre atualizado, falava com desassombro das grandes questões atuais, quer nacionais, quer 

internacionais, gerando, por vezes, algumas polémicas. Aliás a Tese do seu Doutoramento, na 

Universidade Gregoriana de Roma, “Os Sinais dos Tempos”, já era prenúncio desta sua 

apetência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Homem de grande cultura e com uma inteligência Superior, teve uma vida de grande atividade 

dedicada à Igreja, tanto em Instituições a ela ligadas como na própria hierarquia. -------------------- 

-----Pessoa aberta, dialogante, defensor de valores cristãos, falando de Deus em termos acessíveis, 

defensor do diálogo inter-religioso, são algumas das caraterísticas que evidenciam a sua maneira 

de ser. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A sua morte foi uma perda muito sentida, não só pela Igreja, mas também pelo País. ------------ 

-----Assim, propomos que esta Assembleia Intermunicipal do Oeste, aprove um voto de pesar pelo 

falecimento do Senhor D. José da Cruz Policarpo, a ser transmitido ao Patriarcado de Lisboa e à 

sua família.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Ricardo Fernandes interveio para apresentar um Voto de Pesar em homenagem à 

Sra. Anabela Martins Sá, que leu e se transcreve: “O Grupo Intermunicipal do Partido Socialista, 

manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do ex-membro desta Assembleia Intermunicipal e 

ex-membro da Assembleia Municipal do Bombarral. --------------------------------------------------------

-----Sentidas condolências à família”. ------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor José Leitão interveio para abordar o tema já falado das infraestruturas de elevado 

valor acrescentado. Em nome pessoal e do PSD congratula-se com a inclusão da Linha do Oeste no 

Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas. Têm consciência do problema existente na 

ligação do troço de Malveira a Lisboa, conforme a carta que a OesteCIM dirigiu à CCDRLVT 

(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região de Lisboa e Vale do Tejo), 

quando justificou a sua impossibilidade de estar presente na discussão pública da matéria. Recordou 

que antes de ser aprovado o referido Plano, foi criado no Oeste uma Plataforma de Defesa da 

Sustentabilidade da Linha do Oeste, composta por um conjunto de cidadãos e entidades, à parte das 

questões político-partidárias, que fizeram um estudo de enquadramento técnico que conseguiu 

demonstrar a competitividade e sustentabilidade financeira da infraestrutura. Trata-se de um 

exemplo que devem seguir, encontraram uma Plataforma constituída por um conjunto de pessoas e 

entidades, que não exclusivamente os próprios partidos, pessoas com interesses saudáveis na 

Região, que tiveram um papel fundamental para que a Linha do Oeste fosse consagrada no referido 

conjunto de investimentos. Em nome do PSD informou comungar da preocupação que a OesteCIM 

revelou na carta dirigida à CCDRLVT, da não inclusão do IC11 e, lamentou o facto de não ter sido 
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incluído o Porto de Pesca de Peniche, no pacote das infraestruturas de elevado valor acrescentado 

nem na própria carta da OesteCIM. O Porto de Pesca de Peniche tem um conjunto de obras que já 

foram desenvolvidas mas necessita de mais algumas, nomeadamente, a construção de um esporão 

de defesa e segurança e o seu reordenamento. São obras que permitirão utilizar uma nova vertente 

do Porto, que tem interesse não só para Peniche mas para toda a Região. --------------------------------

-----O Senhor Rui Corado interveio para fazer uma Evocação, que leu e se transcreve: 

“Considerando ser uma mais-valia para a Comunidade Intermunicipal do Oeste a valorização de 

todos os fatores comuns aos municípios que a compõem, e que independentemente da sua natureza 

(cultural, histórica, geográfica ou económica) constituem um traço de união entre os municípios e 

as suas gentes, gostaria de evocar aqui a figura de Eugénia Lima, recentemente falecida. ----------- 

-----Acordeonista de renome, diplomada pelo Conservatório de Acordeão de Paris, Grande Oficial 

da Ordem do Infante D. Henrique, abrilhantou durante sua longa vida artística bailes e 

festividades em toda a região Oeste; --------------------------------------------------------------------------- 

-----Com a mesma simplicidade e simpatia, atuou em modestos barracões e à luz de petróleo nos 

anos 40 e 50, em salões de festa de coletividades nos anos 60, e nos mais sofisticados e recentes 

auditórios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No Oeste e pelas gentes do Oeste, foi sempre recebida com manifestações de carinho e 

admiração, e alvo de diversas homenagens. ------------------------------------------------------------------ 

-----Lembrá-la no seio da Comunidade Intermunicipal do Oeste é um dever e um ato de gratidão 

que lhe prestamos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Susana Neves informou ser inimaginável pensar que a Unidade de Caldas da 

Rainha, predominantemente planeada como a primeira linha de assistência para a maioria das 

especialidades clínicas e como primeira linha de diagnóstico a situações de doença de complexo 

prognóstico clínico, seja alvo de avaliação negativa por duas vezes, em menos de dois meses. 

Primeiro, refere-se à morte de um doente, que no período pós-operatório contrai infeção e por 

inexistência de uma unidade de cuidados intensivos, o Hospital das Caldas, o faz viajar para 

Abrantes, acabando o mesmo por falecer. Em segundo, refere-se ao recente entupimento do Serviço 

de Urgências, cuja explicação atribuída pelo Sr. Diretor do Centro Hospitalar do Oeste é de não 

conseguirem dar alta social aos doentes que já têm alta clínica. É gravoso quando pensam que os 

doentes que não têm alta social, são maioritariamente pessoas idosas e pessoas em situação de 

grande dependência, que per si, são considerados doentes imuno-deprimidos, ou seja, doentes com 

baixa defesa nutricional e imunológica, que continuam a estar junto de doentes com doenças 

infecto-contagiosas, que acabam por contrair facilmente vírus e bactérias, determinantemente fatais. 
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Assim, devem inquietar-se, porque tal constatação, permite comprovar e confirmar que o 

encerramento de mais uma urgência, nomeadamente da Unidade de Urgência de Torres Vedras, 

como inicialmente o Ministério da Saúde queria fazer, não tem qualquer fundamento. Devem, ainda 

questionar se a fusão do antigo Centro Hospitalar de Torres Vedras deveria mesmo ter acontecido. 

Devem questionar se as situações do Oeste, que aguardam alta social devem permanecer em camas 

específicas para doentes de urgência. Por sua vez o número de camas para doentes de urgência são, 

claramente, insuficientes e já em 2013 ouviam falar no reforço do número de camas. É tempo de 

questionar a média de tempo de uma alta social de um doente oestino e os motivos desse mesmo 

tempo. É tempo de questionar que resposta o Ministro da Saúde está a dar aos Cuidados 

Continuados do Oeste. É tempo de questionar qual o número de camas de cuidados continuados 

que estão disponíveis no Oeste. É tempo de questionar se a aposta dos cuidados continuados não se 

deveria dirigir para a abertura de equipas de saúde para intervenção domiciliária ou, porque não, 

redesenhar as práticas e a própria constituição das equipas dos apoios domiciliários já existentes. 

Revela ter dúvidas se o Ministério da Saúde já alguma vez ponderou o custo de uma diária 

hospitalar e de uma diária domiciliária. Primum non nocere é uma expressão latina que define que a 

boa prática médica é a que não deve nem pode causar dano ou maleficência, uma definição que no 

presente se vê aniquilada por uma Portaria, criada em 2012, pelo atual Governo, que mais não faz 

do que tirar toda a qualidade na saúde. -------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Acácio Barbosa interveio para falar, de uma forma sintética, sobre a justiça. 

Avizinha-se mais um ataque aos direitos dos cidadãos, ao princípio sagrado, do acesso à justiça. No 

próximo dia 01 de setembro entrará em vigor uma reforma, uma revolução do Mapa Judiciário 

Português. O Mapa tem princípios fundamentais e um deles é a proximidade e a facilidade. Com a 

reforma, vai haver um cada vez maior afastamento do cidadão à justiça. Em relação à anunciada 

especialização e celeridade na justiça, o que estão a ver é o encerramento e a desqualificação dos 

tribunais. Essa realidade atingirá a Região Oeste, que vai ter tribunais encerrados e outros 

desqualificados. Quando numa pretensa reforma administrativa se discutia o abandono do distrito, 

assistem atualmente, ao facto das comarcas coincidirem com os distritos, ou seja, a realidade 

existente, que cada Município tem a sua comarca, o seu tribunal, vai deixar de existir e o Tribunal 

de Comarca passará a ser o Tribunal do Distrito. Passarão apenas a ter vinte e três comarcas no 

país. Recordou que só para escolher os Presidentes dos Tribunais de Comarca, o Conselho de 

Magistratura já se encontra em ebulição. Sublinhou que a anunciada revolução vai trazer um maior 

afastamento dos cidadãos, ou seja, um limite a um dos principais direitos, o acesso à justiça. O 

pretexto e os princípios que subjazem à reforma, a celeridade e a especialização, poderiam ser 
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perfeitamente cumpridos no atual Mapa Judiciário, sem necessidade do cidadão ter de percorrer 

uma série de quilómetros para aceder à justiça. O cidadão oestino deixará de ter acesso ao Tribunal 

da Comarca do Município, em tudo o que sejam ações superiores a cinquenta mil euros e em termos 

de processo-crime, deixarão de ter a possibilidade, a não ser na sede de distrito, de assistir, julgar, 

ser parte, ser advogado, em processos cuja moldura penal seja superior a cinco anos. A reforma 

ainda não foi sentida pelas pessoas e, na sua opinião, até alguns Presidentes de Câmara não 

perceberam bem o alcance da reforma. Tem assistido a um descontentamento e a uma luta por parte 

dos municípios onde vão encerrar os seus tribunais, mas a desqualificação dos demais tribunais é 

enorme e vai fazer-se sentir a partir do dia 01 de setembro. ------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação interveio para comentar alguns assuntos presentes à reunião. 

Concordam com a importância da criação do Conselho Estratégico, que independentemente de estar 

previsto, ou não, faz todo o sentido implementar. Em relação aos Conselhos Municipais de 

Juventude, sublinham a importância de trazer a juventude ao debate político e a uma participação 

efetiva daquilo que são a definição das grandes orientações estratégicas para as regiões. É 

importante a sugestão de que nos Municípios, onde não existem Conselhos Municipais, que eles 

sejam ativados e não têm nenhuma objeção à criação de uma estrutura intermunicipal, é uma mais-

valia para o debate. Subscrevem os votos de pesar que foram apresentados, quer ao D José 

Policarpo, cuja figura é por demais conhecida e o valor enquanto pessoa e cidadão é, de facto, 

inquestionável. Foi uma grande perda para todos, para a Igreja e para o debate em torno do que foi 

o seu apostolado durante muitos anos. É com imenso pesar que se associam também ao voto de 

pesar pelo falecimento, em condições trágicas, da colega Anabela Sá e da parte da CDU 

subscrevem o voto. Subscrevem, igualmente, a Evocação a Eugénia Lima, referindo ter sido 

injustiçada, deu tanto à cultura popular e teria merecido um maior destaque. Subscrevem a 

indignação, o desencanto e o protesto trazido a propósito da situação dos hospitais da Região Oeste 

e assinam por baixo a intervenção da Sra. Susana Neves, do Partido Socialista. Quando disse que o 

encerramento dos hospitais não tinha qualquer fundamento, a CDU diz que tem, um fundamento e 

uma política que não tem em conta as necessidades das pessoas e dos territórios, estão em causa 

outros interesses que não os dos cidadãos. Em relação ao Mapa Judiciário, referem ser um desastre, 

que vai fazer com que pessoas que até agora têm acesso à justiça, deixem de o ter. Podem falar em 

arrumação, mas no caso da Região Oeste têm pessoas que tinham o acesso à justiça próximo da sua 

comunidade e agora passam a ter que se deslocar, por vezes, noventa quilómetros. Assim, 

subscrevem também a intervenção do colega José Barbosa. No que diz respeito às infraestruturas de 

elevado valor acrescentado e da Linha do Oeste, trata-se na sua opinião de uma vitória amarga, 
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visto que se valoriza a linha em direção à Figueira da Foz mas esquecem-se da parte Sul. Tal facto 

pode significar que se está a pensar na Linha do Oeste como uma via de escoamento de 

mercadorias e pensam que a Linha do Oeste vale muito mais. O IC11 é uma clara derrota para a 

Região Oeste, trata-se de um eixo estruturante, que permitia ligar o Porto de Peniche, via Marateca, 

até Espanha, que é um parceiro potencial para o escoamento dos produtos da Região. A não 

consideração do IC11 como uma infraestrutura de elevado valor acrescentado é uma derrota e o não 

reconhecimento de um eixo vital para o desenvolvimento da Região. Por fim trouxe duas 

saudações, uma ao 1º de maio e outra ao 25 de abril. A primeira saudação é ao 1º de maio: “Num 

tempo em que cada vez mais se põe em causa os direitos de quem trabalha, num tempo em que se 

cobra aos trabalhadores os desmandos de banqueiros e especuladores, num tempo em que parece 

que querem recuperar um país de salários baixos e de trabalhadores sem direitos, deixamos nesta 

Assembleia Intermunicipal, uma saudação ao 1º de maio e nela a todos os homens e mulheres, 

oestinos e oestinas, que fazem do trabalho uma das primeiras razões da riqueza e desenvolvimento 

da nossa Região. Viva o 1º de maio! Vivam os trabalhadores e trabalhadoras oestinos”. A segunda 

saudação é ao 25 de abril: “É uma celebração triste, esta que marca os 40 anos de abril, não 

porque a festa da liberdade não tenha valido a pena, mas pela forma como têm sido maltratados os 

ideais de abril. Do país que éramos quando essa manhã de abril, dos cravos, nos devolveu a 

esperança e a liberdade, estamos hoje transformados num país cinzento e tristonho, que manda os 

jovens para o estrangeiro à procura de um futuro que cá lhes é negado. Um país onde cada vez há 

mais pobreza e onde os direitos fundamentais, que se cantavam na tal canção do Sérgio Godinho, 

a paz, o pão, a saúde e a educação, só há liberdade a sério quando houver liberdade de seguir 

esses ideais, estão, cada vez mais, postos em causa. Um país onde os ricos e poderosos passeiam a 

impunidade enquanto os reformados e funcionários públicos são guilhotinados na sua dignidade e 

nos seus rendimentos. Não foi este o país que abril nos prometeu. Faz por isto todo o sentido 

lembrar abril, celebrar abril, saudar a liberdade e a democracia e, mesmo perante os ataques 

cerrados que alguns lhe movem, lutar e gritar com Ary dos Santos, que as portas que abril abriu 

nunca mais ninguém as cerre”. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor António Querido interveio para fazer uma retrospetiva dos assuntos abordados. 

Referiu, que efetivamente, em relação ao Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, só a 

Linha do Oeste é que foi apresentada. Todos sabem que nos dias que correm é preciso ter bastante 

cautela com o investimento público e, mesmo não tendo grandes conhecimentos sobre o Porto de 

Peniche, considera que se essa infraestrutura for realmente relevante para o Oeste, devem 

reivindicar e comunica-lo às entidades competentes. No que diz respeito à moção sobre os 
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Conselhos Municipais de Juventude, acrescentou ter realizado, antes das eleições autárquicas, um 

estudo sobre o retrato do Distrito de Leiria. Em relação a esse distrito e tendo em conta os 

Municípios que constituem a OesteCIM percebeu que, Alcobaça, Bombarral, Nazaré e Peniche, não 

tinham os Conselhos Municipais de Juventude a funcionar e o potencial crítico dos jovens desses 

concelhos estava a ser desprezado pelos órgãos competentes. Os Conselhos de Juventude devem ser 

criados em todos os concelhos o mais rápido possível. No que diz respeito à recomendação para a 

criação do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal, estão completamente de 

acordo até porque está previsto na Lei. Em relação ao estado da saúde na Região Oeste considera 

que os casos críticos já são demais, para não serem averiguados e devidamente estudados. As 

preocupações dos oestinos devem ser comunicadas às entidades competentes de forma a serem 

informados dos motivos que têm levado à existência de tantas situações infelizes, que em nada 

favorecem o Oeste. Para terminar e relativamente ao Mapa Judiciário refere que, apesar das perdas 

territoriais ao nível da proximidade, as reformas têm que ser feitas, o país não suporta uma estrutura 

central com tantos custos. Há que fazer uma gestão mais estratégica dos recursos existentes. ---------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal interveio para responder às questões 

colocadas e dar conhecimento do ponto de situação, atualizado, de alguns dos assuntos referidos. 

Em relação ao Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, a OesteCIM tomou uma posição 

quanto a duas estruturas, nomeadamente, a Linha do Oeste e o IC11. Entendem que as obras 

previstas para a Linha do Oeste não são uma vitória de ninguém, o que se prevê com as obras é 

simplesmente uma via para o transporte de mercadorias, que nunca contemplará o transporte de 

pessoas. Não acredita numa Linha do Oeste viável, que faça serviço público, se não contemplar 

também os passageiros. Quanto ao IC11, que será a via exportadora para todo o Oeste, não foi 

pontuado de forma a ser contemplado no Plano. Têm o eixo na vertical do país e falta esse eixo na 

horizontal, que permita que os produtos do Oeste tenham acesso rodoviário para a Europa. No que 

se refere ao Porto de Peniche, pediu autorização ao Senhor Presidente da Mesa para que os 

esclarecimentos possam ser dados pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, assim 

que terminar a sua intervenção. No que diz respeito ao Conselho Estratégico e à recomendação 

dada, referiu que concorda e que já fizeram um esboço do referido conselho, quando estavam a 

preparar a Estratégia 2020. Nessa altura constituíram uma equipa de pessoas, a nível nacional, que 

ajudaram a definir a estratégia. Tendo a situação político-económica mais definida, no que será o 

próximo Quadro Comunitário de Apoio, deverão rodear-se de gente mais ligada à região que ajude 

a pensar melhor. No que se refere ao Centro Hospitalar do Oeste reforçou a inquietação e 

desassossego permanente por parte dos Srs. Presidentes do Conselho Intermunicipal. É um 
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problema presente e ninguém está sossegado com o Centro Hospitalar do Oeste. Em relação à 

justiça, corrobora aquilo que foi dito e refere que aquilo que tem sido mediático é o encerramento 

de tribunais mas mais preocupante que o encerramento dos tribunais são as perdas de competências 

de muitos dos outros. Tribunais que funcionam e têm funcionado muito bem ao longo do tempo, 

vão agora deixar de funcionar. Dizerem que as pessoas do concelho do Cadaval têm que se dirigir 

ao concelho de Torres Vedras é uma mentira, porque a maior parte vai para o Tribunal de Loures e 

Vila Franca de Xira. Com a desqualificação dos tribunais, os processos sumários e as ações não 

ordinais em crime é que ficam nos Tribunais de Comarca. Em relação ao equipamento dos 

Bombeiros explicou que a OesteCIM e os Municípios não têm qualquer responsabilidade ou 

competências com o equipamento dos Bombeiros. No ano passado, o Senhor Ministro da 

Administração Interna lançou um desafio às comunidades intermunicipais, no sentido destas 

poderem candidatar a aquisição dos equipamentos a fundos comunitários, coisa que o Governo não 

podia fazer. O que foi combinado e aceite, no caso do Oeste, por todos os Municípios, foi o 

compromisso em assumir a candidatura, com um fundo perdido de 85% em que cada município 

assumia a comparticipação nacional de 15%. No concurso que lançaram, a maior parte dos lotes 

ficaram sem concorrentes com a exceção do lote dos capacetes, que foram adjudicados e estão na 

sede da OesteCIM para entrega. Contudo, depois dessa fase, a entidade que faz a gestão do 

Concurso veio pedir aos Municípios o pagamento do IVA pela totalidade, ou seja, pelos 100%. Os 

equipamentos ficam mais caros aos municípios, no IVA, do que no seu custo efetivo, dos 15%. Não 

pode aceitar, que estando os Municípios a fazer-se substituir ao Estado numa compra que lhe 

pertence, ainda vão financiá-lo através do pagamento do IVA. Quando detetaram a situação, 

decidiram por unanimidade, informar o Senhor Ministro da Administração Interna e a Senhora 

Ministra das Finanças que tinham que esclarecer o assunto e até lá o concurso seria suspenso. 

Informaram também todas as corporações de bombeiros, que não se estavam a descartar da 

realização do concurso mas que estavam à espera que o Governo assumisse a sua responsabilidade, 

esclarecendo a questão do IVA. Já têm um parecer do Senhor Ministro da Administração Interna a 

dizer que o IVA não deve ser suportado, mas da Senhora Ministra das Finanças, ainda não 

obtiveram resposta. Até terem o assunto esclarecido, o concurso não avançará, quando tudo se 

esclarecer irão dar continuidade ao mesmo. Esperam que o Governo assuma as suas 

responsabilidades e não queira que sejam as câmaras a financiar o Governo através da assunção de 

uma responsabilidade que é do Governo e não das câmaras. -----------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche explicou a situação do Porto de 

Peniche. Um dos projetos que a determinada altura poderia vir a ser introduzido no Plano 
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Estratégico de Transportes e Infraestruturas seria a questão do Porto de Águas Profundas, que ao 

nível do investimento seria um projeto muito significativo. Peniche na discussão que teve do Plano 

Estratégico em 2007 e 2008, na denominada “Magna Carta Peniche 2025”, aprovada por 

unanimidade pela Câmara Municipal, apontava num cenário chamado de “Sardinha Viva” que 

incidia no desenvolvimento de Peniche, no sentido, do desenvolvimento sustentável, com 

prioridade aos investimentos turísticos, englobando a preservação do que é uma afirmação atual de 

Peniche ao nível da Onda, do surf, ao nível dos desportos de deslize. Era incompatível a colocação 

de um porto de águas profundas com a preservação de um valor patrimonial, ambiental e de grande 

recurso, comprovado pelos investimentos na área da hotelaria em Peniche. A Estratégia aprovada 

em Peniche encontra-se num processo de revisitação em paralelo com a revisão do PDM. Daí a 

questão portuária, nesta ótica, não ter sido colocada pela Câmara Municipal de Peniche nem, pelo 

Oeste. Existe uma outra dimensão portuária, o Porto de Peniche é o Porto mais importante do país 

ao nível do volume de transações em lota, ultrapassa os trinta milhões de euros, é um contribuinte 

líquido para a Docapesca. A Docapesca, por força das opções do Governo, segundo o Decreto-Lei 

nº 16/2014, de 03 de fevereiro, ficou responsável pela jurisdição dos portos de pesca, marinas e 

áreas de recreio, que estava a cargo do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. Na relação 

que têm com a Docapesca existem aspetos que sempre foram trabalhados. Informou ter sido 

adjudicado um valor global de setecentos mil euros para as obras da doca, no que respeita à 

melhoria e adaptação aos HCCP (Segurança Alimentar) e que as obras que não são tão 

infraestruturantes, mas que são importantes na área portuária, nomeadamente a construção do 

esporão perpendicular ao molho oeste, bem como intervenções de carater pontual, também estão a 

avançar. O Município de Peniche centrou-se naquilo que consideram estruturante daí a sua 

subscrição na Linha do Oeste e no IC11. Em relação à saúde esclareceu os presentes relativamente 

a algumas situações. Em primeiro lugar, o Senhor Ministro disse ao Grupo Parlamentar do PCP, 

numa interpelação feita na sequência de audiências parlamentares, que teria recebido o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Peniche, o que não corresponde à realidade. Desde outubro de 

2011 que o Senhor Ministro não recebe o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche ou os 

autarcas do Oeste. Informou que apenas foram recebidos por dois Secretários de Estado. Em 

segundo lugar, foi informado, em dezembro de 2013, que o Estudo do Processo de Reorganização 

do Centro Hospitalar do Oeste seria entregue até 31 de janeiro de 2014, o que nunca aconteceu. E 

em terceiro lugar, foi reconhecido pelo Senhor Secretário de Estado da Saúde que era 

incompreensível que o Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Oeste, ainda não estivesse 

constituído, à data de dezembro. Na sua opinião é uma questão política muito importante, porque é 
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um órgão que tem competências para se pronunciar sobre questões como os planos e orçamentos do 

Centro Hospitalar. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que após a 

conclusão das intervenções iriam passar à votação dos Votos de Pesar, Moção e Recomendação. ---

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

Lalanda, Vice-Presidente da Mesa para proceder à leitura da moção apresentada pelo membro Jorge 

Faria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor José Lalanda leu a moção apresentada pelo membro Jorge Faria sobre a criação do 

Conselho Intermunicipal de Juventude do Oeste. -------------------------------------------------------------

-----O Senhor Nuno Inácio interveio para informar que o Partido Socialista irá votar 

favoravelmente a moção até porque a criação do Conselho Intermunicipal de Juventude do Oeste, 

nasce da Lei nº 8/2009, de 18 de fevereiro, republicada pela Lei nº 6/2012, de 10 de fevereiro, que 

nasce, por sua vez, de uma proposta da Juventude Socialista. Na sua republicação, em 2012, a 

proposta mereceu um voto favorável do PS, PSD e CDS, a abstenção do Bloco de Esquerda e o 

voto contra da CDU. Reiterou e reforçou o apelo da Juventude Social Democrata, para que os 

Municípios que ainda não criaram os Conselhos Municipais de Juventude, o façam, não só porque é 

uma obrigação legal mas porque é fundamental voltar a envolver os jovens na política, para que 

percebam a responsabilidade que daí deve advir. -------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação interveio para deixar uma nota relativamente ao trecho da moção 

que fala na criação imediata do Conselho Intermunicipal de Juventude. Na sua opinião deviam criar 

primeiro os Conselhos nos Municípios e só depois criar o Conselho Intermunicipal de Juventude. 

Da parte da CDU irão votar favoravelmente. ------------------------------------------------------------------

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

apresentada sobre a criação do Conselho Intermunicipal de Juventude do Oeste, que foi aprovada 

por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Lalanda, Vice-Presidente da Mesa para proceder à leitura da recomendação apresentada pelo 

membro Eugénia Correia. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor José Lalanda leu a recomendação apresentada pelo membro Eugénia Correia sobre 

a criação do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal. -----------------------------

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

recomendação apresentada sobre a criação do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento 

Intermunicipal, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação o Voto de 

Pesar em homenagem ao Senhor D. José da Cruz Policarpo, apresentado pelo membro José 

Lalanda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Guerra subscreveu as palavras do membro José Lalanda sobre a figura do D 

José Policarpo, mas fez uma pequena retificação, falou-se sempre em Caldas da Rainha, mas é 

necessário fazer referência também à ligação que o mesmo tinha a Alcobaça, mais propriamente à 

Benedita. Foi na Benedita, que o D. José Policarpo andou na escola, foi na Igreja da Benedita que 

frequentou o Seminário, era na Benedita que cortava o seu cabelo, tomava o seu café. Referiu ter 

sido um privilégio lidar tantos anos com uma pessoa que considerava muito e teve o privilégio de 

ser considerado por ele como um amigo. Tinha todos os atributos já referidos e era um homem 

afável, inteligentíssimo e tinha uma grande verticalidade de que nunca abdicou. -----------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação o voto de 

pesar em homenagem ao Senhor D. José da Cruz Policarpo, que foi aprovado por unanimidade. ----

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à votação o voto de 

pesar em homenagem à Sra. Anabela Sá, apresentado pelo membro Ricardo Fernandes, que foi 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal solicitou autorização aos 

presentes para, no que concerne à evocação em homenagem à Senhora Eugénia Lima, apresentada 

pelo membro Rui Corado, informar a família da evocação apresentada em sede de Assembleia, que 

foi aceite por todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou ter muitas informações que 

poderia prestar mas preferia que os membros avançassem com as suas questões e mostrou-se 

disponível para prestar qualquer esclarecimento ou informação que lhe fosse dirigida. ---------------- 

-----PONTO 2 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013 DA COMUNIDADE 

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

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

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou que a execução orçamental foi 
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muito melhor que no ano anterior, porque houve um enorme esforço de todos os Municípios no 

final do ano transato, no sentido de liquidar na totalidade, ou quase, as suas dívidas para com a 

OesteCIM. Com esse esforço, concertado no final de mandato, conseguiu-se uma boa performance 

em termos de pagamentos a fornecedores e daí terem uma diferença substancial entre aquilo que 

eram as dívidas a fornecedores em 2012, para as que estão a apresentar, relativas ao final do ano de 

2013. No que se refere à execução patrimonial há um resultado líquido positivo, que se deve ao 

facto de terem outro tipo de proveitos com a execução das candidaturas ao QREN. Estão sempre 

muito dependentes das candidaturas e do exercício das mesmas e conseguiram uma boa execução, 

razão pela qual as contas estão positivas e equilibradas. Aproveitou para informar que a técnica 

responsável pelas boas contas, a Dra. Helena Santos, saiu da OesteCIM para iniciar funções na 

CCDRLVT (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região de Lisboa e Vale 

do Tejo). Trata-se de uma baixa enorme que têm no quadro técnico e aproveitou a oportunidade 

para fazer o reconhecimento público pelo excelente trabalho desenvolvido, enquanto trabalhou na 

OesteCIM e o descanso que sempre deu a todos no que diz respeito às contas, deixando mais tempo 

aos Presidentes de Câmara para pensarem na parte política. Para reconhecimento da Assembleia 

Intermunicipal agradeceu em nome de todos os Presidentes de Câmara e reconheceu o bom trabalho 

prestado, bem como o facto de, no presente dia, já não fazendo parte da OesteCIM, estar disponível 

para estar presente nesta reunião. -------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Carlos Lopes relembrou que o ano 2013 foi um ano de eleições e que a parte 

final do ano já teve a participação e gestão de alguns Presidentes novos no Conselho 

Intermunicipal. Agradeceu a presença da Dra. Helena Santos, de quem tem ouvido boas referências. 

O Relatório refere-se, na parte inicial, a algumas vicissitudes das Câmaras, do Estado, 

nomeadamente, as leis que saíram e que influenciaram o respetivo documento. Infelizmente, 

nalguns casos, estas leis provocaram um limite à massa salarial, independentemente da massa 

salarial da OesteCIM ter subido ligeiramente, provavelmente pela contratação de alguém. Mas, 

como já foi referido pelo Sr. Presidente Carlos Miguel, as contas de 2013 foram, efetivamente, 

melhores que as contas de 2012. Houve um resultado líquido de quatrocentos e cinquenta e um mil 

e trinta e sete euros e dez cêntimos, uma variação de 227%. É um resultado positivo, que terá a ver 

com os resultados obtidos, com a retenção de custos e com o facto de as Câmaras Municipais terem 

assumido as suas obrigações. Ressalva que, metade dos valores líquidos financeiros são negativos, 

ainda por causa da questão da Pisoeste, cuja liquidação é esperada em 2014. Resumindo, como 

fator negativo têm a questão da Pisoeste. Pediu esclarecimento ao Presidente do Conselho 

relativamente a uma verba de proveitos extraordinários, cujo valor de quinhentos e sessenta e três 
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mil, quinhentos e oito euros e trinta e quatro cêntimos é muito superior ao registado no ano anterior. 

As contas foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Intermunicipal, pelo que também não 

vale a pena andarem à procura de algum pormenor. Em relação à inventariação de bens, parece-lhe 

ter sido feito de forma correta e exaustiva. Em seu nome e do Grupo do PSD não têm nenhuma 

objeção formal e factual contra as contas apresentadas. Em relação à ressalva feita pelos Revisores 

Oficiais de Contas (ROC), nomeadamente em relação à Pisoeste, leu a alínea a) do número 8, que 

se transcreve: “A Comunidade, de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 31º do Regime Jurídico 

do Sector Empresarial Local, conjugado com o n.º5 do art.º 65º do Código das Sociedades 

Comerciais tem constituída uma provisão relativamente à cobertura dos prejuízos de 2010, 2011, 

2012 e 2013, da sua participada Pisoeste, EEIM, no montante de cerca de 610 mil Euros. Deste 

montante, cerca de 168 mil Euros são referentes a prejuízos dos anos de 2010, 2011 e 2012 que já 

deveriam ter sido transferidos e cerca de 443 mil Euros referentes ao ano de 2013 que deverá ser 

transferido para a Pisoeste, EEIM no prazo de 30 dias após o encerramento das contas do 

exercício de 2013.” Em suma o que se pretende é que em 2014, com a nova gestão, a Comunidade 

tenha um novo ritmo, com resultados iguais ou melhores que os de 2013. O trabalho desenvolvido 

pelo anterior mandato e por alguns dos Presidentes que continuam na OesteCIM, teve bons 

resultados e é uma grande responsabilidade, para o novo Conselho Intermunicipal, com o novo 

Quadro Comunitário de Apoio, ter resultados tão bons ou melhores. --------------------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para colocar uma questão. Referiu que as contas, 

certamente, estão certas e espelham as políticas implementadas. Mas há um facto que lhes chamou 

à atenção, nomeadamente nos enfases apresentados pelos ROC, mais propriamente na alínea a) do 

número 8, onde diz que “…já deveriam ter sido transferidos e cerca de 443 mil Euros referentes ao 

ano de 2013 que deverá ser transferido para a Pisoeste, EEIM no prazo de 30 dias após o 

encerramento das contas do exercício de 2013.” Questionou se a referida transferência já foi 

executada e se a OesteCIM está em condições de transferir, supostamente sim, porque teve um 

saldo positivo, os tais 443 mil euros, mais os 168 mil euros, que também não sabe se já foram 

transferidos para a Pisoeste, o que dá 610 mil euros. --------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou que as questões colocadas dizem 

respeito, de forma direta ou indireta, à Pisoeste. A verba dos 563 mil euros tem a ver, em grande 

parte com a venda do património imobiliário da Pisoeste e a reserva colocada pelos ROC também 

tem a ver com a Pisoeste. Como todos sabem, porque é comum à legislação dos Municípios, 

sempre que uma sociedade participada tem um resultado negativo, neste caso a CIM, tem 

obrigação, de antes do fim do exercício, preencher a parte negativa. Por isso a OesteCIM, em 
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função dos resultados negativos anuais, tinha a obrigação de os preencher e de colocar lá as verbas, 

coisa que não foi feita porque a OesteCIM não tinha condições, liquidez para o fazer, daí as 

ressalvas e os enfâses dos ROC. Ao Longo do tempo e após a dissolução da Pisoeste, têm feito um 

grande esforço de liquidar contas e negociar dívida. No momento, têm toda a dívida negociada com 

os credores e com contratos, que no pior dos cenários mantêm-se até 2016. Para todos os 

Presidentes de Câmara foi sagrado assumir toda a dívida. Na última reunião do Conselho 

Intermunicipal abordaram o tema da Pisoeste e na próxima reunião irão deliberar no sentido de ser 

a OesteCIM a assumir a dívida da Pisoeste, já com os acordos feitos e procederem à liquidação 

efetiva da Pisoeste. Para os exercícios futuros vão deixar de ter a existência física da Pisoeste, de 

forma expressa nas contas, mas a sua “mancha” vai continuar implícita até liquidarem toda a 

dívida. É uma dívida paga com as receitas da OesteCIM, uma dívida “fefizada” pelos Municípios, 

independentemente, dos Municípios terem utilizado mais ou menos a Pisoeste. Não vão transferir o 

dinheiro nem o saldo de conta para a Pisoeste porque não há necessidade, mas vão pagando em 

função dos acordos de dívida celebrados. Em relação, ao aumento das questões com a massa 

salarial, o mesmo diz respeito ao pagamento do subsídio de férias, pago por inteiro a todos os 

funcionários da OesteCIM e não a novas contratações. Em relação ao novo Quadro Comunitário de 

Apoio, disse estarem em abril de 2014, terem ouvido o Governo a dizer que no segundo semestre 

do ano vão ter o próximo Quadro Comunitário de Apoio, mas ninguém dos que têm lidado com o 

assunto, acredita que até ao final do ano o tenham funcionar. Efetivamente, ninguém sabe para que 

lado se há-de virar, com notícias contraditórias todas as semanas, mesmo que queiram fazer 

“trabalho de casa” têm uma grande sensação de inutilidade, porque não veem nenhum proveito no 

futuro. Tem quase a certeza absoluta, de que não vão ver no exercício de 2014 da OesteCIM, 

qualquer reflexo daquilo que sejam fundos comunitários novos, embora tenham, candidaturas ainda 

em exercício, nomeadamente a reprogramação do SAMA. O ano de 2014 vai ser um ano de QREN 

e não de novo Quadro Comunitário de Apoio. ----------------------------------------------------------------

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

Conselho Intermunicipal à votação, tendo o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de 

Contas de 2013 da Comunidade Intermunicipal do Oeste sido aprovado por unanimidade ----------- 

-----PONTO 3 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 1 DE 2014 

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

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

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou que se trata da primeira revisão 
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orçamental do ano, necessária para a inclusão do saldo de gerência do ano anterior na execução do 

orçamento de 2014, bem como para o reforço de algumas rubricas. ---------------------------------------

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

intervenções e colocou a proposta do Conselho Intermunicipal à votação, tendo a Revisão 

Orçamental nº 1 de 2014 da Comunidade Intermunicipal do Oeste sido aprovado por unanimidade. 

----PONTO 4 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO REGULAMENTO ORGÂNICO E 

ORGANIGRAMA DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ------------------------

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

Presidente do Conselho Intermunicipal. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal informou tratar-se de uma alteração 

formal, na medida em que apenas contempla uma atualização das designações dos órgãos 

deliberativos e executivos, em função do novo quadro legislativo e das novas imposições legais. ---- 

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

intervenções e colocou a proposta do Conselho Intermunicipal à votação, tendo o Regulamento 

Orgânico e Organigrama da Comunidade Intermunicipal do Oeste sido aprovado por unanimidade. 

----PONTO 5 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO REGIMENTO DA 

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal explicou que a Mesa 

desenvolveu o processo de revisão do Regimento com a  colaboração do Dr. José Fanha e da Dra. 

Helena Abreu, a quem agradeceu, e com os Líderes dos Grupos Intermunicipais, com os quais os 

membros da Mesa se reuniram e chegaram a consenso quanto à redacção final. Informou ter 

entretanto chegado, à Mesa, uma proposta de alteração ao Regimento, por parte do Grupo 

Intermunicipal do Partido Socialista, que prende ver expressa a possibilidade de defesa às possíveis 

ofensas à honra ou consideração. Solicitou que a proposta fosse lida a todos os presentes. ------------

----O Senhor Rui Prudêncio informou ter sido um trabalho frutuoso, mas após análise, em 

conjunto com os membros do Grupo Intermunicipal do Partido Socialista, consideraram que 

deveriam ser contempladas as reações dos membros da Assembleia a possíveis ofensas à honra ou 

consideração. Assim, propõem um aditamento ao artigo 21º “Direitos dos Membros da Assembleia” 

de três pontos, que leu e se transcreve: -------------------------------------------------------------------------

----“1. Sempre que um membro da assembleia considere que foram proferidas expressões 

ofensivas da sua honra ou consideração pode, para se defender, usar da palavra. ---------------------

-----2. O autor das expressões consideradas ofensivas pode dar explicações. --------------------------

-----3. Cada uma destas intervenções não deve ultrapassar a duração de dois minutos. “. Dessa 
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forma fica espelhado no Regimento a possibilidade de qualquer membro se defender pedindo a 

palavra e utilizar os dois minutos para pedir algum esclarecimento.---------------------------------------

-----O Senhor José Leitão reiterou ter sido um trabalho realizado entre todos os líderes e a Mesa, 

no sentido, de encontrarem uma solução para o Regimento. Pela parte do PSD, convictos de que 

nunca irá ser utilizado, concordam com o aditamento ao artigo 21º, proposto pelo Grupo do Partido 

Socialista. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação interveio para subscrever o que já foi dito, foi um trabalho conjunto. 

Quanto ao aditamento ao artigo 21º, não estão tão convictos de que não irá ser utilizado, mas 

desejam que tal não aconteça e estão de acordo com a proposta de aditamento ao artigo 21º, 

proposto pelo Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

aditamento ao artigo 21º do Regimento da Assembleia, apresentada pelo Partido Socialista, à 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou o ponto 5 à votação, 

tendo a alteração ao Regimento da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----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 quarenta e cinco minutos do dia onze de abril de dois mil e catorze, de 

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