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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO  

 
-----Aos dezanove dias, do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, 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 – Informação escrita do Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM; ----------

-----Ponto 3 -  Informação do ROC sobre a situação Económica e Financeira a 30 de junho de 2018 

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

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

2019 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ---------------------------------------------------------------

-----Ponto 5 -  Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2019 da Comunidade 

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

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

Compromissos Plurianuais; --------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 7 – Apresentação, discussão e votação da alteração ao Regimento da Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste.----------------------------------------------------

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

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

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

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

-----Estiveram presentes os membros da Assembleia Intermunicipal, que se passa a indicar: Liliana 

Batista de Sousa, Raúl José Afonso Duarte, Rui Manuel Dias Alexandre, Mário Pedrosa Gonçalves, 

em substituição de António Filipe Venâncio Querido, Samuel Dinis Matos Ferreira, em substituição 

de Nuno Gonçalo da Cruz Inácio, Filipa Maria Ferreira da Costa Santos, Rui Jorge Vieira Neto, 

António Carlos Lopes Bexiga, Daniela Solange Nunes da Silva, Paulo César da Silva Pinto, Carlos 

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

Campos e Silva, Rui Manuel Martins Soares, Maria Eugénia Rodrigues Correia de Sousa, Nelson 

Cordeiro Garcia Rosa, Carlos Manuel Teixeira Marques, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, 

Manuel Mendes Nunes, Duarte Nuno Batista Ferreira, António Alberto de Carvalho Santos, Nuno 
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Ricardo Ribeiro de Carvalho de Azevedo Sampaio, José Manuel Dias Custódio, Jorge Augusto 

Farto Faria de Sousa, Luísa Maria Ricardo Alves, Daniel Vieira Meco, Joaquim Ascensão 

Pequicho, Maria Celeste Ferreira Cardador, João Carlos Marques Costa, Anabela Blanc Capinha 

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

Américo Araújo Gonçalves, José António Bombas Amador, Rui José Prudêncio, Rita João de Maya 

Gomes Sammer, Nelson Laureano Oliveira Aniceto, Susana Maria Ribeiro das Neves, Pedro 

Miguel de Sousa Nunes de Castelo e José António do Vale Paulos. ---------------------------------------

-----Tiveram falta justificada os membros: António Filipe Venâncio Querido, Nuno Gonçalo da 

Cruz Inácio, Rui Luís Fernandes Corado, Filipe Miguel Alves Correia Daniel e Maria João Marçal 

da Graça (membro substituta). ----------------------------------------------------------------------------------

-----Tiveram falta injustificada os membros: Maria Amélia Ferreira Caetano e Sónia Maria Cunha 

Ferreira de Almeida (membro substituta). ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

Lourinhã, José António da Costa Tomé, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Peniche, 

Henrique Bertino Batista Antunes e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos 

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

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

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

membro da Assembleia Intermunicipal António Filipe Venâncio Querido, que não tomou posse por 

não se encontrar presente. Informou também que o Sr. Pedro Miguel de Sousa Nunes de Castelo 

passará a fazer parte da Assembleia Intermunicipal como membro efetivo em substituição do 

membro, Vítor José dos Santos Fernandes, que apresentou um pedido de suspensão de mandato 

pelo período 1 ano (a contar do dia 6 de setembro de 2018).------------------------------------------------

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

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

última reunião, realizada no dia 30 de abril de 2018, se encontrava na Mesa para discussão. Não se 

registando intervenções a Ata foi posta à votação. -------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de dia 04/05/2018, dirigido ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da 

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

30/04/2018; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 04/05/2018, dirigido à Direção do Caldas Sport Clube, a informar do Voto 

de Louvor, aprovado na reunião de dia 30/04/2018; --------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 04/05/2018, dirigido à Câmara Municipal da Nazaré, a informar do Voto 

de Louvor, aprovado na reunião de dia 30/04/2018;----------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 12/09/2018, dirigido aos membros da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM, a comunicar que foi paga a Assembleia Intermunicipal realizada no dia 30 de abril de 

2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 09/11/2018, dirigido ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da 

OesteCIM, com o envio do Relatório sobre o Hospital das Caldas da Rainha; ---------------------------

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

-----Email datado de dia 28/11/2018, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da OesteCIM e 

Presidentes das Assembleias Municipais da OesteCIM, a solicitar a divulgação do Edital da 

Assembleia Intermunicipal de dia 19/12/2018; ---------------------------------------------------------------

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

-----Ofício Circular datado de dia 05/12/2018, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da 

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

reunião; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Email datado de dia 07/12/2018, dirigido ao Senhor Pedro Miguel de Sousa Nunes de Castelo, 

a convocá-lo para Tomar Posse como membro da Assembleia Intermunicipal em virtude da 

suspensão de mandato do membro Vítor José dos Santos Fernandes, do Município de Torres 

Vedras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA -----------------------------------------------

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

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

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

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

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

-----Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 02/08/2018, com envio da Proposta 

sobre a quota da sardinha para 2019, aprovada por unanimidade, em sessão ordinária de 30 de julho 

de 2018;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, datado de dia 31/10/2018, com envio do 

Relatório sobre o Hospital das Caldas da Rainha; ------------------------------------------------------------

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

-----Convite da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 06/12/2018, para a 

Sessão Solene da Abertura das Comemorações dos 500 anos do Foral para Montagraço; -------------

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

-----Email da Assembleia Municipal de Torres Vedras, datado de dia 6/12/2018, a informar que o 

membro Vítor José dos Santos Fernandes pediu suspensão de mandato pelo período de 1 ano, com 

início a 6 de setembro de 2018 e será substituído pelo membro a seguir, Pedro Miguel de Sousa 

Nunes de Castelo;--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Torres Vedras, datado de dia 10/12/2018, com envio da 

Recomendação “Aeroporto Complementar de Lisboa (Portela +1) – Montijo versus Ota”, aprovada 

por maioria em sessão ordinária de 29 de novembro de 2018.----------------------------------------------

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

-----O Senhor Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal interveio para apresentar 

um Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. Luís Ribeiro, que se transcreve: “Faz hoje quinze dias 

que faleceu o Dr. Luís Ribeiro, Presidente da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha durante 

19 anos. Nunca fez parte deste Órgão, mas sempre foi um homem que procurou acompanhar os 

trabalhos dentro das funções que desempenhava. ------------------------------------------------------------

----Foi um período difícil para ele, em termos de saúde, bem como para a sua família, mas acabou 

o seu sofrimento no dia 5 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------

-----Era um homem bom, que procurava sempre os consensos. Era bastante enérgico nas suas 
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intervenções, mas sempre procurando nas funções que desempenhava que houvesse consensos 

entre todas as Bancadas que ele dirigia. -----------------------------------------------------------------------

-----Foi também um homem que esteve ligado a várias Associações e instituições das Caldas, lutou 

sempre muito pelas Caldas da Rainha, nomeadamente em termos de saúde, pelo Centro Hospitalar 

do Oeste. Foi um homem que se empenhou extraordinariamente para que houvesse melhores 

condições, em especial no Hospital das Caldas, mas também, por consequência, nos restantes 

hospitais que fazem parte do Centro Hospitalar do Oeste. --------------------------------------------------

----Por esse motivo e em nome da Bancada do Partido Social Democrata apresenta um Voto de 

pesar pelo falecimento do ex-membro da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha e homem que 

marcou o concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Que o mesmo seja transmitido à família.” ----------------------------------------------------------------

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

associava ao Voto de Pesar e colocou o Voto à votação dos restantes membros, tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. No final da votação foi feito um minuto de silêncio em memória do Dr. 

Luís Ribeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

a entrada de quatro Moções, uma apresentada pelo Grupo do PSD e três apresentadas pelo Grupo 

do PS. As Moções foram fotocopiadas e distribuídas. Enquanto aguardam, propôs que se desse 

continuidade às restantes intervenções. ------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Pereira referiu que o Oeste é, hoje, uma Região de Portugal cada vez mais 

procurada para residência de nacionais e estrangeiros. É também muito procurada por turistas que 

encontram no Oeste um clima agradável, temperado e, sobretudo, uma combinação muito 

interessante entre o campo e o mar, que com as suas especificidades contribuem para fomentar a 

apetência pelo usufruto da Região. O desenvolvimento económico no Oeste, ancorado num modelo 

de complementaridade entre concelhos que o constituem deverá tornar-se cada vez mais forte, 

sendo para tal importante que a estrutura da Comunidade Intermunicipal do Oeste continue a dar os 

passos necessários para o reforço da coesão e do alcançar de objetivos estruturantes comuns, 

pressupostos que estão, aliás, na sua génese. A atratividade da Região a qualquer nível é o aspeto 

fulcral a ter permanentemente em conta nas tomadas de decisão e no pensamento do futuro que 

querem para o Oeste. Há, contudo, um aspeto que é preocupante e que pode causar sérios entraves 

ao desenvolvimento sustentado que todos defendem. Referiu-se ao tema da saúde e mais em 

concreto, ao Centro Hospitalar do Oeste. Os três hospitais que hoje o constituem, Torres Vedras, 

Peniche e Caldas da Rainha, têm vindo a diminuir a capacidade de resposta às necessidades das 
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populações, o que lamentam. Assistem, infelizmente, a um decair da qualidade do serviço prestado, 

em resultado da falta de recursos humanos, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, etc., a 

degradação dos equipamentos e das condições físicas dos edifícios. É uma situação que a todos 

preocupa. A localização entre Leiria e Lisboa, entre o mar e Santarém deve merecer dos 

responsáveis políticos decisores, uma maior atenção sobre a ausência de uma estrutura hospitalar 

que preencha este espaço tão vasto, como é o Oeste. Dotar o Oeste de melhores condições de 

acesso à saúde é essencial para manter a atratividade e o desenvolvimento que desejam e, ao 

mesmo tempo, garantir aos residentes e a quem nos visita, os meios de cuidado de saúde adequados 

às condições de modernidade. Com três polos, o Centro Hospitalar do Oeste tem necessariamente 

de poder garantir mais e melhores cuidados de saúde. Vêm hoje um esforço de reequipamento e 

melhoria de algumas condições dos edifícios. Sentem que o atual Conselho de Administração tem 

uma postura mais assertiva que o anterior e que demonstra uma efetiva vontade de melhor servir as 

populações e cumprimenta-os por isso. Que tenham a coragem de seguir nesse rumo. Estão 

preocupados com a forma como o Centro Hospitalar se irá reorganizar em termos de se sediar num 

único hospital de maior dimensão, se em dois ou em três unidades de menor capacidade, mas com 

boa articulação entre si. Essa é uma equação ainda por resolver, mas cujas variáveis devem ser 

atempadamente ponderadas para se obter a otimização da solução a encontrar. Importa deixar o 

alerta, importa pedir ao Conselho Intermunicipal uma atenção especial para esse assunto e importa 

muito, saberem ser coesos na análise e na resolução do problema. A população do Oeste tem 

obrigatoriamente de ver melhorada a sua condição de acesso aos cuidados de saúde. O esforço, o 

bom senso e a ponderação de todos nunca será de mais. Por fim, agradeceu e desejou as boas festas 

a todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

informação relativamente ao Centro Hospitalar do Oeste. A Mesa da Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM recebeu um ofício do Presidente da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, a 

remeter o Relatório sobre o Centro Hospitalar do Oeste. Esse Relatório foi dado a conhecer a todos 

os presentes juntamente com a restante documentação para a presente reunião, com o objetivo, do 

assunto ser discutido numa próxima reunião da Assembleia Intermunicipal ou, se assim 

entenderem, criarem uma Comissão para discussão do mesmo. Trata-se de um assunto sobre o qual 

todos se deverão debruçar e que é uma das preocupações do Conselho Intermunicipal. No decorrer 

do primeiro trimestre do ano de 2019 irão abordar o assunto. ----------------------------------------------

-----O Senhor Ademar Marques concordou que o assunto venha a ser discutido na Assembleia 

Intermunicipal e sugeriu que organizassem uma Assembleia de carater temático, não só, sobre o 
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Hospital, mas sobre as questões da saúde, que também incluem a questão dos Centros de Saúde. 

Existem ACES que continuam a não ter médicos de família para todos os utentes. Poderiam optar 

por convidar pessoas dessas entidades, dos ACES e da Direção do Hospital, para virem discutir o 

assunto e apresentar o plano que têm para a saúde da Região Oeste. --------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio referiu que as questões da saúde têm sido muito debatidas nas suas 

Assembleias Municipais e pensa que, no presente dia, irão dar um passo importante para 

começarem a estruturar algum tipo de intervenção mais assertiva nas questões da saúde. O 

Regimento, a ser votado no último ponto da Agenda, cria a possibilidade de desenvolverem 

comissões permanentes ou eventuais e, em nome do Grupo do PS, após a votação do Regimento, 

vão tentar propor a criação de uma comissão permanente na área da saúde. Esse grupo deverá ao 

longo do ano acompanhar as questões da saúde e desenvolver propostas para contribuírem para a 

discussão da área da saúde em geral. ---------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu que iriam dar inicio à 

questão das Moções apresentadas à Mesa no inicio da reunião. Existem duas Moções muito 

idênticas que sugeriu que fossem lidas de seguida. -----------------------------------------------------------

-----A Senhora Eugénia Correia interveio para apresentar a Moção intitulada: “Passe Social 

Oeste/Lisboa”, que leu e se transcreve: “É reconhecido por todos que é urgente pensar e agir sobre 

a sustentabilidade do nosso ambiente. Não basta falarmos sobre estas questões, pois se estivermos 

atentos há muitos anos que esta dimensão constitui uma problemática que urge resolver. ------------

-----“Chegou o tempo de reconhecer que o desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz são 

indissociáveis”- Wangari Maathai, Vice-Ministra queniana do Ambiente, dos Recursos Naturais e 

da Vida Selvagem, no discurso de aceitação do Prémio Nobel da Paz, Oslo, 10 de dezembro de 

2004. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Também é reconhecido por todos que a Mobilidade e Transportes, que é uma das 

competências da CIM, são estratégicos para as populações, permitindo uma mobilidade entre os 

diferentes territórios; ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Também em uma das informações que nos foi dada ficamos a saber que em relação ao Regime 

Jurídico do Serviço público de Transporte de Passageiros, têm existido reuniões entre a OesteCIM, 

a AML e a CIMLT, para concertação de carreiras inter-regionais; ---------------------------------------

-----Também é de conhecimento geral que os cidadãos Oestinos estão já a manifestar o seu 

desacordo com esta medida e que requerem também a aplicação da política dos passes sociais do 

Oeste para Lisboa; ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----É também reconhecido que muitos cidadãos do Oeste desenvolvem a sua atividade profissional 
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em Lisboa e que utilizam os transportes públicos assim como é reconhecido um aumento bastante 

significativo de jovens estudantes universitários que também o fazem e que o valor dos PASSES DE 

TRANSPORTES é muito elevado, ao contrário do valor de 40 euros que os cidadãos da área 

Metropolitana de Lisboa irão pagar. ---------------------------------------------------------------------------

-----Assim, os valores dos passes combinados para Lisboa são a titulo exemplificativo os seguintes: 

-----• Torres Vedras: 165 Euros; -------------------------------------------------------------------------------- 

-----• Caldas da Rainha: 190 Euros; --------------------------------------------------------------------------- 

-----• Bombarral: 186,50 Euros; -------------------------------------------------------------------------------- 

-----• Alenquer: 154 Euros; -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----• Arruda dos Vinhos: 138,50 Euros; ----------------------------------------------------------------------- 

-----• Sobral de Monte Agraço: 160,70 Euros; ---------------------------------------------------------------- 

-----• Lourinhã: 187,50 Euros. ----------------------------------------------------------------------------------

-----Assim e considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------

-----O Ambiente deverá ser sempre um dos pilares estratégicos e o facto de haver uma forte Rede 

de Transportes, com um preço mais justo é de certeza um fator preponderante para a utilização de 

TRANSPORTES PÚBLICOS e consequentemente um fator de maior sustentabilidade. ----------------

-----Propomos que a Assembleia Intermunicipal delibere que o Conselho Intermunicipal negocie 

com o Governo uma solução idêntica da Política de Mobilidade e Transportes da Área 

Metropolitana de Lisboa, considerando o alargamento da coroa do passe social da mesma até ao 

Oeste, proporcionando maior equidade”. ---------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio interveio para apresentar, em nome do Partido Socialista, a Moção 

intitulada: “Redução Tarifária dos Transportes Públicos”, que leu e se transcreve: “Considerando 

que a proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2019 contempla um programa de Apoio à 

Redução Tarifária nos transportes públicos que consiste na atribuição de uma verba de 83 milhões 

de euros às Autoridades de Transportes das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto bem como às 

comunidades Intermunicipais. -----------------------------------------------------------------------------------

-----Considerando que tal apoio ficará disponível a partir do dia 1 de abril e será destinado, num 

mínimo de 60% à redução do preço dos passes, à criação de passes de família e à gratuitidade do 

transporte para menores de 12 anos. ---------------------------------------------------------------------------

-----Considerando ainda que até 31 de janeiro terá de ser determinado por despacho a forma de 

distribuição do financiamento pelas Comunidades Intermunicipais tendo em atenção o número de 

pessoas que utilizam transportes públicos ponderado pelo tempo médio de deslocação. --------------

-----Considerando que se trata de uma medida virtuosa que pretende a melhoria da atratividade do 
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transporte público e indiretamente a melhoria da qualidade do ambiente e da vida das pessoas. E 

como tal não pode por em causa a equidade de tratamento entre cidadãos que se deslocam 

diariamente dentro e para fora da nossa região nos seus movimentos pendulares entre o local de 

residência e o local de trabalho ou estudo, nomeadamente entre as NUT III do Oeste e a Área 

Metropolitana de Lisboa a sul e a norte com o distrito de Leiria. -----------------------------------------

-----A Assembleia Intermunicipal do Oeste, reunida nesta data, delibera: -------------------------------

-----1. Que o Conselho Intermunicipal, em sede da negociação com o Governo, aquando da 

distribuição financeira pelas Comunidades Intermunicipais, assuma a defesa intransigente da 

particularidade que a nossa região terá, resultante dos movimentos pendulares com outras regiões 

limítrofes, exigindo por esta razão, uma distribuição financeira que tenha um caráter de 

diferenciação positiva. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----2. Que o Conselho Intermunicipal, em sede da negociação da distribuição financeira pelos 

respetivos concelhos que a compõem, tenha em consideração os movimentos pendulares que cada 

concelho tem com as regiões limítrofes e por esta razão, fazer uma distribuição financeira que 

tenha um caráter de diferenciação positiva.” -----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu que as duas moções 

têm um objeto idêntico e irão ser discutidas em conjunto, sem prejuízo de serem votadas em 

separado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio referiu que a proposta do PSD se limita a solicitar que a coroa de 

influência dos movimentos de transportes da Área Metropolitana de Lisboa possa ser alargada para 

o Oeste. Na sua opinião, não é exequível, porque se tal fosse possível, todos iriam querer a coroa. O 

que está em cima da mesa é a contribuição do Estado, através das Comunidades Intermunicipais, 

com o suporte para o apoio aos Municípios, para que estes possam apoiar os utilizadores. Tendo 

esse processo que estar fechado até 31 de janeiro, parece-lhe de pouco bom senso introduzirem 

mais ruído dentro daquilo que pretendem, ou seja, que os cidadãos tenham o mesmo preço dos 

passes praticados dentro da Área Metropolitana de Lisboa. A Moção apresentada vai nesse sentido, 

deverão ter em atenção essas particularidades e que essas verbas e esses meios financeiros sejam 

distribuídos por cada Município em função dos custos. É exequível e cria equitatividade entre todos 

os Municípios. Por outro lado, a questão do alargamento da coroa não lhe parece exequível e muito 

menos em tempo útil, de forma a conseguirem até 31 de janeiro darem resposta àquilo que os 

cidadãos esperam dos membros da Assembleia, que é encontrarem soluções para as suas 

deslocações aos mesmos custos que os cidadãos do restante país. -----------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM começou por informar que 
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já não se trata de 83 milhões de euros, mas sim 104 milhões de euros, porque o valor subiu na 

votação do orçamento na especialidade. O assunto em discussão, está interligado com as 

Autoridades de Transportes, que no caso do Oeste, é a OesteCIM, porque os Municípios delegaram 

na CIM essa competência. Vão lançar um concurso público internacional e até dia 3 de dezembro 

de 2019 deveriam ter o concurso fechado, com a adjudicação feita. Sabendo que não vão ter essa 

hipótese, irão solicitar uma prorrogação do prazo, ou um ajuste direto, de um ou dois anos, para 

depois poderem concluir o concurso público internacional para a Concessão dos Transportes 

Públicos na Região Oeste. Têm tido reuniões paralelas com a Área Metropolitana de Lisboa e com 

o Médio Tejo, para perceberem a posição de cada um relativamente aos passes sociais e para definir 

como agir com as carreiras interurbanas. Existem carreiras que começam no Oeste e acabam em 

Lisboa e têm que definir quem fica responsável por elas. Embora a legislação seja clara em relação 

a esse assunto, existe margem para discussão. A questão dos passes sociais ainda está numa “zona 

cinzenta”, quer para a OesteCIM, quer para a Área Metropolitana de Lisboa. Foi-lhes dito que ainda 

não valeria a pena discutirem o assunto dos passes sociais enquanto a própria Área Metropolitana 

de Lisboa não tivesse a situação esclarecida e pacificada. Estão a aguardar pelo Despacho conjunto 

das Finanças e do Ambiente para perceber como determinam a verba e como a mesma será 

distribuída por todo o país, incluindo a Área Metropolitana. Sabem que pelo menos 60% vai ter que 

ser alocado aos passes sociais, mas existem muitas variáveis a ter em conta, os censos, os 

quilómetros, entre outras, para determinarem qual o valor efetivo. Quando souberem qual o valor 

atribuído, já poderão negociar com a Área Metropolitana de Lisboa que, por sua vez, também está 

com dificuldades em gerir a questão, porque a única coisa que sabem é que os utilizadores que 

percorrerem a sua área terão acesso ao passe social, mas não sabem como vão gerir os que vêm de 

fora. Por todas essas razões, a questão dos passes sociais não está esquecida, mas foi deixada para 

negociarem mais tarde. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Eugénia Correia interveio para sugerir que tendo em conta as negociações que 

estão a decorrer entre a OesteCIM, a Área Metropolitana de Lisboa e a CIM da Lezíria e do Médio 

Tejo, seria interessante discutir o alargamento da coroa, isto é, da área de abrangência, sendo que 

efetivamente, os passes já são combinados, ou seja, existe uma parte que é tratada na zona Oeste, 

mas o mesmo passe serve para a zona da Grande Lisboa. É interessente a Assembleia 

Intermunicipal começar a refletir sobre a questão porque é uma preocupação dos cidadãos e os 

utentes, atualmente, já estão com essa problemática. Não podem pensar só na questão económica, 

mas também na sustentabilidade e no ambiente. Se querem um ambiente sustentável não podem 

pensar apenas em Lisboa, mas num todo. Preocupam-se com o número de carros que entram em 
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Lisboa, mas também se preocupam com a qualidade e valor dos transportes públicos. Na sua 

opinião é a altura certa para discutirem essas questões e a Moção pode auxiliar o Conselho 

Intermunicipal a negociar com o Governo. Sabem que na Lezíria também foi discutida uma 

proposta idêntica e é uma questão que tem que ser bem pensada. ------------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para saudar a proposta do PSD porque estando num 

concelho limítrofe com fronteiras com outros concelhos de Lisboa a situação é mais preocupante. 

Não podem esperar, têm que ter uma atitude proativa, porque não podem ter de um lado da rua 

alguém a pagar 40 euros e do outro lado da rua, porque vive no concelho de Sobral de Monte 

Agraço, a pagar 160 euros. É uma questão preocupante que deverá atingir também outros concelhos 

do Oeste, como é o caso de Arruda dos Vinhos. Enquanto Presidente da Assembleia Municipal de 

Sobral de Monte Agraço e membro da Assembleia Intermunicipal, solicita que o Senhor Presidente 

do Conselho, consiga negociar tudo o que possa com o Governo em prol das populações Oestinas. -

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

intitulada: “Passe Social Oeste/Lisboa”, apresentada pelo membro Eugénia Correia, do Partido 

Social Democrata, que foi aprovado por maioria, com 23 votos a favor, 19 votos contra e 3 

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

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

intitulada: “Redução Tarifária dos Transportes Públicos”, apresentada pelo membro Rui Prudêncio, 

do Partido Socialista, que foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal referiu que iriam dar inicio à 

discussão da Moção intitulada “Reconsideração pela Construção do Aeroporto da Ota” apresentada 

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

-----A Senhora Susana Neves interveio para apresentar, em nome do Grupo do Partido Socialista, 

a Moção intitulada: “Reconsideração pela Construção do Aeroporto da Ota”, que leu e se 

transcreve: “Considerando os fortes constrangimentos que foram evidenciados nos estudos de 

impacto ambiental à construção de um novo aeroporto no Montijo. --------------------------------------

-----Considerando a reunião tida na passada quinta-feira, 13 de dezembro, do Conselho 

Intermunicipal do Oeste, e que tornou pública uma deliberação em que sugere “que o processo de 

tomada de decisão final sobre a localização da nova infraestrutura aeroportuária complementar 

ao aeroporto Humberto Delgado deve reconsiderar a opção Ota”. ---------------------------------------

-----Considerando tudo o que tem sido dito e tornado público pelas mais diversas entidades ligadas 

a todo este processo, organizações representativas dos pilotos, associações comerciais, industriais 

e ambientalistas, especialistas em infraestruturas, entre outros. -------------------------------------------
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-----Vem a Assembleia Intermunicipal do Oeste, deliberar: ------------------------------------------------

-----• O seu total e inequívoco apoio às decisões do Conselho Intermunicipal, no sentido de afirmar 

perante o Governo a possibilidade de se reconsiderar a construção do novo aeroporto na Ota. -----

-----• Enviar esta deliberação ao Sr. Primeiro Ministro e ao Sr. Ministro do Planeamento e das 

Infraestruturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----• Que se envie nota à comunicação social regional e nacional.” -------------------------------------

-----O Senhor Rui Neto interveio para manifestar pessoalmente o seu apoio à Moção apresentada, 

não só por ser de Alenquer, mas por sempre ter achado a sugestão de mudar o aeroporto da Ota para 

Rio Frio, uma asneira. O país está a sofrer, no momento, uma baixa do turismo por falta de resposta 

do aeroporto da Portela. O Oeste não beneficiou nada das medidas compensatórias, as pessoas 

foram prejudicadas porque não puderam construir por causa da proteção às quotas do aeroporto e os 

Municípios também não foram beneficiados. Na altura falou-se do comboio de alta velocidade, que 

ficou pelo caminho, depois falou-se do comboio de mercadorias aproveitando o Porto de Sines e 

também não se fez nada. Fez-se uma intervenção desastrosa na solução para o BES, que vai custar 

ao país, perto de 15 mil milhões de euros, o que já daria para fazer três aeroportos internacionais. 

No final, não se fizeram aeroportos e gastou-se o dinheiro dos contribuintes. Considera que a 

Comunidade Intermunicipal do Oeste faz bem em lutar pela solução apresentada que é a melhor 

para Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Intermunicipal decidiu, por unanimidade, disponibilizar mais uma vez o espaço Ota. Foram feitos 

vários estudos e não será necessário investirem mais nesse assunto. Havendo constrangimentos no 

Montijo, o Conselho Intermunicipal chamou a atenção do Governo para informar que continua a 

haver o espaço da Ota. Não existiu uma discussão profunda em sede da Câmara Municipal, o 

assunto foi consensualizado no Conselho Intermunicipal. Já deu muitas entrevistas sobre o assunto 

e, pessoalmente, enquanto alenquerense a sua perspetiva é que estão disponíveis para discutir o 

assunto se o assunto for para decidir, se for para manter mais uns anos em “banho maria”, como já 

tiveram, e em que tiveram uma série de constrangimentos, em que lhes foi prometido uma série de 

contrapartidas e depois tiveram zero, não estarão disponíveis. Esse foi o pressuposto no qual 

votaram por unanimidade o aeroporto da Ota. ----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte informou estar a gostar muito da presente reunião e a gostar cada vez 

mais de ser Social Democrata. Isso tem a ver com o sentido da diversidade que tanto prezam no 

partido e que permite aprofundar mais a democracia. É evidente que votar a favor de uma moção da 

Ota, o deixa reticente, porque sabe que a Ota foi um sonho de Mário Lino. Ninguém recebeu 
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qualquer compensação nem estão previstas quaisquer medidas compensatórias. Foi um assunto 

muito badalado e mais que discutido na Assembleia Intermunicipal e nas Assembleias Municipais. 

Seria um gosto para todos ter o aeroporto na Ota, mas se calhar não foram feitos os tais estudos de 

impacto ambiental de que se fala. Em Portugal fazem-se estudos de impacto ambiental no papel. 

Veja-se o caso de Borba e outras regiões onde estão a acontecer problemas gravíssimos, 

nomeadamente, nas pedreiras e outros. Quando dizem que está feito o estudo, na realidade não está. 

Qual é a influência da barragem do Guadiana no nosso clima, não foi feito o estudo. Quando ouve o 

Presidente do Conselho de Aviação a dizer “cuidado com os ventos da Ota”, sente dúvidas, sabe 

que houve grandes apostas nos terrenos, mas não podem reduzir tudo ao vil metal, têm que reduzir 

as coisas ao bom senso. E o bom senso manda que se façam primeiro os estudos, estudos a sério e 

não de papel, para não se lamentarem depois e, após isso, se for caso, aprovar moções. Por fim, 

desafiou os presentes a dizerem quem é que já recebeu medidas compensatórias da Ota. --------------

-----O Senhor Duarte Nuno interveio para dizer que a Moção não defende um novo aeroporto da 

Ota, ela defende que seja um aeroporto complementar ao atualmente existente. É preciso 

perceberem se querem que seja apenas um aeroporto complementar, se acham que o aeroporto de 

Lisboa continua a fazer sentido ou se acham que o país precisa de um novo aeroporto. 

Pessoalmente acha que o país precisa de um novo aeroporto, mas também sabe que provavelmente 

vão continuar a assistir a Governos que prometem e nunca vão cumprir, da mesma forma que 

prometeram linhas ferroviárias que ligavam Caldas a Santarém, hospitais e mais uma série de 

medidas, para aceitarem que o aeroporto saísse da Ota. Parece-lhe importante não voltarem a 

condicionar a Região, do ponto de vista do desenvolvimento, até urbanístico, se sabem, que muito 

provavelmente, não vão existir condições para desenvolver um novo aeroporto. Também acha 

importante definir se o promotor da Moção defende a continuidade do aeroporto em Lisboa e que a 

Ota seja apenas um pequeno ponto de apoio. Se assim for é preciso saber se esse ponto de apoio 

implica as mesmas medidas restritivas no território, que implica a construção de um aeroporto 

internacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Neto interveio, na qualidade de técnico, para esclarecer algumas questões. O 

estudo de impacto ambiental e as medidas compensatórias da Ota estavam na internet na altura em 

que foi discutido o aeroporto da Ota e o de Rio Frio. Na altura, como técnico estudou o assunto, o 

problema que havia no aeroporto da Ota, era, essencialmente, a questão dos terrenos lodosos, que 

exigiam algumas questões tecnológicas para que a pista depois não assentasse. Na situação do 

Montijo e no rio Frio, têm que pensar nos nevoeiros e nas aves, nomeadamente a quantidade de 

aves que se apresentam no Montijo e que interferem com o trafego aéreo. Na sua opinião, os 
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políticos devem pensar mais na micro economia e não tanto na macro economia, para criarem 

desenvolvimento na economia e nas empresas e saberem como é que podem desenvolver a entrada 

de divisas no país, que na sua opinião, se faz através do turismo. O turismo é um fator importante 

para o desenvolvimento nacional e para a diminuição do défice total do país, de 720 mil milhões. O 

país precisa de um aeroporto internacional e têm capacidade de o fazer e de o pagar rapidamente. --

-----A Senhora Susana Neves referiu que a Moção apresentada tem como objetivo apoiar a tomada 

de decisão do Conselho Intermunicipal e citou parte dessa Moção: “Na reunião de 13 de dezembro 

tornou-se público que o processo que o processo de tomada de decisão final sobre a localização da 

nova infraestrutura aeroportuária complementar ao aeroporto Humberto Delgado deve 

reconsiderar a opção Ota”. -------------------------------------------------------------------------------------

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

intitulada: “Reconsideração pela Construção do Aeroporto da Ota”, apresentada pelo membro 

Susana Neves, do Partido Socialista, que foi aprovado por maioria, com 35 votos a favor e 10 

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

-----A Senhora Filipa Santos, apresentou uma declaração de Voto, que se transcreve: “Tendo em 

consideração que o assunto em apreço –  aeroporto de Ota, não foi levado a discussão na 

Assembleia Municipal de Alenquer, não tendo os representantes dos Alenquerenses se pronunciado 

sobre o assunto explanado na Moção apresentada nesta Assembleia Intermunicipal venho desta 

forma apresentar uma declaração de voto que sustenta a minha votação – abstenção, porque 

considero que não deverei tomar posição por uma matéria que não foi discutida nem votada junto 

dos representantes dos eleitores pelos quais fui eleita.”. A mesma foi subscrita pelo membro 

Samuel Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Rui Alexandre interveio para apresentar, em nome do Partido Socialista, a Moção 

intitulada: “Rios a Oeste das Serras de Aire e Candeeiros - Território, História e Património 

Ambiental”, que leu e se transcreve: “Os rios devem ser entendidos como elementos ricos em vida, 

presentes no território, do qual emanam geologicamente e para o qual contribuem 

economicamente, ecologicamente, culturalmente. ------------------------------------------------------------

-----Os rios e outros cursos de água para além de serem componentes essenciais dos ecossistemas 

constituem também elementos identitários do território. Devido aos rios, os campos agrícolas da 

nossa região são caraterizados por possuírem canais e açudes usados para regar os terrenos, nos 

quais nascem campos de milho, extensas zonas de horticultura e os mais variados pomares. --------

-----Não devemos dissociar um rio da constituição geológica da sua bacia hidrográfica. Regiões 

dominadas por rochas graníticas são diferentes, por exemplo, de regiões dominadas por rochas 
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calcárias, nomeadamente quando existe o modelado cársico, que é o caso das Serras de Aire e 

Candeeiros. Em zonas cársicas formam-se canais subterrâneos por onde se dá a circulação da 

água. Existem imensos algares e poços, os quais estão ligados entre si. As grutas com as suas 

galerias correspondem a zonas alargadas destes rios subterrâneos. Toda a zona pode ser 

entendida como semelhante a uma enorme esponja ou, como imagem alternativa, parece uma 

pedra-pomes (embora esta até seja uma rocha vulcânica…). ----------------------------------------------

-----Em zonas cársicas quando se extrai água num determinado ponto, as consequências dessa 

extração afetam toda uma região pois estamos a secar a “esponja” como um todo. Cada 

proprietário não gere apenas a água que retira no seu local, mas sim interfere na gestão da água 

de toda a região. Assim, o futuro destes rios passa fundamentalmente pela consciencialização das 

populações e pela pedagogia do exemplo das autarquias. --------------------------------------------------

-----Conforme é sabido, atualmente vários cursos de água da região (os rios, Alcoa, Baça, em 

Alcobaça, para citarmos só alguns) estão com problemas de caudal que a não serem resolvidos 

vão certamente transformar estes antigos rios em simples valas de escoamento quando houver 

chuva intensa ou persistente, ou seja, podem passar à categoria de “rios secos”. ----------------------

-----Este assunto interessa a vários concelhos da região, mas no que concerne aos rios acima 

mencionados afeta sobretudo os concelhos de Alcobaça e da Nazaré. Apesar da ausência de cursos 

de água importantes à superfície, acresce a importância da existência de água em abundância no 

subsolo, assumindo-se como um dos maiores reservatórios de água doce subterrânea do nosso país 

que se estende entre Leiria e Rio Maior, mormente sob as Serras de Aire e Candeeiros. --------------

-----Neste sentido, vimos propor a realização de políticas de defesa do ambiente e de salvaguarda 

do nosso bem mais precioso. Destinadas também a chamar a atenção da população em geral, para 

a importância da preservação deste bem vital para a sustentabilidade da vida de todos em 

detrimento da diminuição e poluição que se está a notar no caudal dos rios da nossa região. -------

-----Enviar esta Moção ao Sr. Ministro do Ambiente, à APA, à CCDR Centro, às autarquias 

envolvidas e dar a conhecer à comunicação social.” --------------------------------------------------------

-----O Senhor Duarte Nuno referiu que o tema é muito importante e que a “Goldman Sachs” já 

referiu que “A água vai ser o petróleo do futuro”. Têm uma grande riqueza no território em termos 

de água e têm que a preservar. Concorda em absoluto com a Moção e gostou da descrição 

apresentada. Recorda que a água termal que chega à cidade de Caldas da Rainha vem da Serra dos 

Candeeiros. Acrescentaria à Moção, que muito do desperdício que existe acontece nas redes geridas 

pelas Câmaras Municipais. Essas entidades deveriam agir de forma mais rápida na solução de 

roturas que, por vezes, correm durante horas e dias, e ver a questão das regas em alturas do ano em 
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que não fazem sentido, são tudo pequenas coisas, mas importantes para pouparem água. A Região 

não é a mais preocupante em termos de seca, mas no país já existem regiões com secas 

prolongadas. Para reforçar a ideia que a água é o petróleo do futuro, pediu que olhassem para a 

cidade do Cabo e o que esteve prestes a acontecer, que só foi evitado com muita poupança e 

alteração de hábitos, não só, das pessoas, mas também dos Governos. ------------------------------------

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

intitulada: “Rios a Oeste das Serras de Aire e Candeeiros - Território, História e Património 

Ambiental”, apresentada pelo membro Rui Alexandre, do Partido Socialista, que foi aprovado, por 

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

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para saudar a presença dos Senhores Presidentes de 

Câmara e dos seus representantes na reunião. Informou que o Presidente da Câmara de Sobral de 

Monte Agraço não se encontra presente porque está numa Sessão de Câmara descentralizada. 

Aproveitou, também, para convidar os presentes para a Sessão Solene de abertura das 

Comemorações dos 500 anos do Foral para Montagraço.  Trata-se de um ano especial para Sobral 

de Monte Agraço, que inicia um ano de comemorações dos 500 anos do seu Foral, com o lema 

“Preservar a Memória, manter a identidade e comemorar a história”. -------------------------------------

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

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

-----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 referiu que no presente 

ponto não tem nenhuma informação de relevância, todas as informações estão concentradas no 

ponto 2. Contudo, aproveitou para informar que o último evento da OesteCIM, que não consta da 

Informação Escrita, foi a atribuição de três carrinhas para a equipa de Sapadores Florestais, que se 

encontram expostas na entrada da OesteCIM. No momento, já têm os recursos humanos, as três 

viaturas e vão fazer uma nova candidatura para aquisição de mais equipamento e material, para 

fazer face ao desafio do Governo de terem equipas de Sapadores Florestais na OesteCIM. -----------

-----O Senhor Joaquim Pequicho começou por deixar uma palavra de solidariedade para com a 

família do Dr. José Ribeiro, antes de dar inicio à sua intervenção. Interveio para discutir o assunto 

da descentralização de competências para as autarquias, que no seu entendimento se pode 

transformar, rapidamente, numa desconcentração de meios, serviços e recursos. A sua preocupação 

tem a ver com a sua condição de participação no âmbito da economia social, porque no debate e 

discussão da descentralização deixaram a economia social à margem, ou seja, as instituições de 
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solidariedade social, as mutualidades, as misericórdias, as cooperativas. A sua questão tem a ver 

com o Observatório social e até que ponto esta matéria se pode inscrever num debate alargado 

envolvendo todos os agentes e todos os Municípios na questão. A descentralização não pode deixar 

à margem a economia social, que goza de proteção constitucional e tem uma Lei de Bases. O 

debate deve ser alargado à economia social, envolvendo as organizações, para que não corram o 

risco das autarquias virem a substituir as resposta que já existem ou sobrepor respostas àquelas que 

as organizações já garantem, como aconteceu com o exemplo das AECs (Atividades de 

Enriquecimento Curricular), em que muitas autarquias vieram substituir organizações que estavam 

a dar resposta no âmbito da sua intervenção social. É uma preocupação, por que mesmo existindo o 

bom senso dos Autarcas e Presidentes de Câmara, há uma questão que não pode ser colocada para 

segundo plano, e citou Oscar Wilde “Posso resistir a tudo menos à tentação”. Podem estar a 

contribuir para uma mudança das políticas sociais e considera que o observatório social ou a 

Assembleia, podem encetar um debate alargado para que se percebam os riscos do que lhe parece 

ser um contributo para uma mudança do paradigma das politicas sociais em Portugal. -----------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que, no que diz 

respeito à Assembleia Intermunicipal, a Mesa apoiará a iniciativa aprovada pelos membros. ---------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que em relação 

ao Observatório, adjudicaram um Estudo a uma empresa externa e encontram-se à espera da 

Abertura de um Aviso e de uma Linha de Financiamento, com a reprogramação do Portugal 2020, 

para que possam implementar no terreno todas as ações e conclusões do Estudo em termos de 

Observatório Social. Os resultados serão partilhados entre os Presidentes e na Assembleia 

Intermunicipal, se assim o desejarem. --------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Eugénia Correia referiu que consideram o trabalho do Observatório muito 

importante e que os resultados que poderão advir desse Observatório Social poderão ser 

estratégicos para a Região e para algumas medidas que a OesteCIM possa vir a implementar. A 

Comunidade Intermunicipal também tem em mãos outro projeto muito importante, o Plano de 

Combate ao Insucesso Escolar, que não podem dissociar da questão social. As questões ligadas ao 

social, à cultura e à educação são uma preocupação para a OesteCIM, visível nos programas que 

tem implementado e os resultados do Observatório serão muito importantes para a sua estratégia. --

-----PONTO 2 – INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

INTERMUNICIPAL DA OESTECIM ----------------------------------------------------------------------

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

Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM. -------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM referiu que a informação 

está clara e sucinta e reúne a atividade de tudo o que fizeram no período entre 1 de maio e 19 de 

dezembro. Como foi referido, uma das preocupações da OesteCIM prende-se com o Plano de 

Combate ao Insucesso Escolar – Aluno ao Centro e, nesse sentido, concordou com a intervenção 

anterior, na medida em que não podem dissociar a educação da parte social. Daí o enfoque do 

Programa, não passar pela parte mais académica do percurso de cada aluno, mas sim, pelo seu 

percurso junta das famílias e como é que as famílias podem apoiar o aluno no estudo e no seu 

desenvolvimento psicossocial. O Centro 2020 questionou a CIM se desejavam continuar com o 

Programa, e todos responderam que sim. A questão da educação é muito importante. A estratégia 

da OesteCIM é a de inovarem e de serem os primeiros no que diz respeito a uma Região. O Oeste é 

uma Região nova em relação a outras, mas estão sempre disponíveis para novos desafios nas várias 

áreas, no turismo, na educação, na questão dos transportes. Estão disponíveis para agarrem novas 

temáticas e desenvolverem e sugerirem áreas que nem estariam alocadas à CIM, mas em que 

poderiam fazer a diferença, nomeadamente, a questão do Espaço Empresa. O apoio ao empresário 

da Região é muito importante. A estratégia da CIM vai nesse sentido, olharem para o território 

como um só e verem como é que cada Município pode ganhar com esse território e vice-versa, 

como é que o território pode ganhar com a diversidade e complementaridade de cada Município. 

Pretendem fazer a diferença e estarem sempre um pouco mais além que outras CIM’s, que ainda 

estejam em fase de se entenderem uns com os outros, a OesteCIM já passou há muito essa fase e o 

que fazem agora, é trabalharem em conjunto para desenvolverem a Região. -----------------------------

-----O Senhor Carlos Cunha interveio para esclarecer uma questão que tem a ver com as reuniões 

de trabalho na área dos transportes. Está preocupado com o Estudo para definição da Rede, que foi 

elaborado e vai ser lançado o Concurso Internacional para adjudicação da gestão das carreiras. Na 

última reunião, lançou o desafio ao Conselho Intermunicipal de tornar público o Estudo e dar 

conhecimento à Assembleia, pelo que gostaria de saber o que falta para o mesmo estar concluído, 

se o que está em falta já está em fase de negociação e a ser fechado e quando é que terão 

conhecimento do Estudo. No momento, é importante saberem que carreiras vão ter, que carreiras 

vão perder, se vão ter mais ou menos horários e como é que fica a questão das carreiras 

intermunicipais. Até podem ter as carreiras e os passes mais baratos, mas primeiro têm que ter as 

carreiras e os horários, porque existem concelhos muito mal servidos e, no seu caso, Arruda dos 

Vinhos, primeiro quer ter transportes e depois, se possível, mais baratos. --------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM respondeu que o estudo 

ainda está em fase de elaboração, está a ser concluído com a ajuda de uma empresa, a VTM e a rede 
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ainda não está fechada. Em relação às carreiras é importante clarificar que são os Municípios que 

indicam que carreiras precisam para o seu território. Contudo, as carreiras estão concessionadas a 

empresas e se a empresa considerar que a carreira não é rentável, a OesteCIM não a consegue 

implementar. O Estudo tem sido complexo e exaustivo, a própria Autoridade já não tinha 

capacidade de resposta e passou o ónus para a OesteCIM, que quer fazer um trabalho bem feito, 

que se adapte à realidade de cada Município, tendo em conta a gestão das carreiras e do negócio 

que está subjacente à concessão. O negócio tem que ser feito olhando a globalidade, para que no 

fim todos ganhem. Assim que tiverem o Estudo concluído, o mesmo será disponibilizado para que 

o possam analisar e avaliar. Como já referiu há pouco, não vão ter capacidade para concluir o 

Concurso Público até ao final do ano de 2019. Trata-se de uma matéria nova, na qual não estavam à 

vontade para trabalhar e têm tentado aprender e perceber como funcionam as coisas, porque apesar 

de terem uma empresa a apoiar não pretendem ficar reféns dos seus serviços. A OesteCIM é que 

ficará responsável pela gestão dos transportes públicos. Como não conseguirão concluir o Concurso 

dentro do prazo previsto foi-lhes sugerido, pela Autoridade dos Transportes, fazerem um ajuste 

direto de 1 a 2 anos e, nesse período, comprovarem que o Concurso está a ser desenvolvido e que 

será concluído de modo a não haver ruturas em termos de transportes públicos na Região Oeste. ----

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

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2018 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou  que o documento 

foi distribuído a todos os membros, não carece de apresentação, contudo se algum dos membros 

tiver alguma dúvida ou precisar de algum esclarecimento, está aberta a discussão. ---------------------

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

intervenções e que a Assembleia Intermunicipal tomou conhecimento da Informação do ROC sobre 

a situação económica e financeira a 30 de junho de 2018 da Comunidade Intermunicipal do Oeste. -

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

DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2019 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

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

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

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

está claro, com uma metodologia e estratégia pensada. Na perspetiva do Conselho Intermunicipal 

está um orçamento equilibrado. Existe um decréscimo de valor, passaram de cerca de 6 milhões 
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para cerca de 4 milhões, resultante de alguns ajustes em rubricas que consideraram estarem 

excessivas. Cortaram nos estudos, pareceres e consultadoria, em publicidade e noutros serviços. 

Essas rubricas estavam sobreavaliadas, considerando que muitos dos estudos já foram feitos em 

2017 e 2018, aguardando, apenas pela abertura de avisos de candidatura, pelo que não fazia sentido 

continuarem a dotar essas rubricas com um valor tão elevado em 2019. Ao nível da publicidade têm 

conseguido minimizar os custos, com recursos internos. Informou que as receitas correntes são 

superiores às despesas correntes. Ao nível dos salários existe um valor superior ao do ano anterior, 

considerando que a OesteCIM tem como estratégia, profissionalizar-se, responder atempadamente 

aos Municípios, aos Munícipes e à Região e atendendo à mudança feita na estrutura orgânica será 

necessário dotar a OesteCIM dos recursos humanos necessários para fazer face a todos os desafios 

que se avizinham. Informou ainda, que em termos de mapa de pessoal, muitos dos postos de 

trabalho que estão a pensar prover não são para iniciar de imediato. --------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio referiu que para o Partido Socialista, o orçamento é equilibrado. O 

facto de ser menor em termos de valor, em conjunto com o corte nos estudos, reflete o final do 

Quadro 2020. É o orçamento e as opções possíveis, que refletem a realidade do momento da 

Região. Merece o voto favorável por parte do Partido Socialista. ------------------------------------------

-----O Senhor José Amador referiu que na opinião da CDU, os documentos apresentados têm 

como principal objetivo desenvolver a Região Oeste.  Estão bem feitos e são de leitura fácil. A 

CDU vai votar favoravelmente. ---------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhor Eugénia Correia interveio para referir que o Grupo do PSD vai votar 

favoravelmente o documento apresentado.  Percebem que tenha sido feito um orçamento menor, 

mas esperam que a sua execução seja maior. ------------------------------------------------------------------

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

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

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

2019 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade. -------------------------

-----PONTO 5 -  APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL 

PARA 2019 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ---------------------------------

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que as somas 

apresentadas no Mapa de Pessoal estão incorretas. No final do quadro devem estar providos 29 

postos de trabalho e 22 postos de trabalho a preencher, pedindo desculpa pelo erro. Como já referiu, 
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têm um aumento de valor com os encargos de pessoal, que se deve aos encargos com os Sapadores 

Florestais, do Gabinete Intermunicipal de Proteção Civil e Técnico Florestal. Os outros recursos são 

pessoas necessárias para o desenvolvimento da Estratégia do Oeste, no que diz respeito às várias 

Divisões da Estrutura. Salientou, ainda, que as despesas com pessoal pesam apenas 23.5% do 

orçamento, o que lhes parece razoável. ------------------------------------------------------------------------

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

Conselho Intermunicipal à discussão e não se registando intervenções, colocou a proposta a 

votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 5 – Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2019 da Comunidade 

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

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

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

----- O 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 referiu que se trata de um 

pedido usual, de aprovação da autorização prévia genérica para assunção dos compromissos 

plurianuais. Mostrou-se à disposição para responder a qualquer dúvida apresentada. -------------------

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

Conselho Intermunicipal à discussão e não se registando intervenções, colocou a proposta a 

votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

dos Compromissos Plurianuais, foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------

-----PONTO 7 – APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE 

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM relembrou que o presente 

Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos da última reunião por precisar de ser alvo de algumas 

correções. O documento ainda terá algumas gralhas, mas estas serão facilmente corrigidas. Trata-se 

da proposta de documento que foi discutida em sede de comissão permanente e que foi distribuída a 

todos os presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte referiu que ao longo das várias Assembleias Municipais tem falado 

sobre o mesmo assunto. Na sua opinião a alteração ao Regimento situa-se nas funções, nas 

reuniões, na capacidade de desenvolver, de organizar, de envolver e de dar força e conteúdo à 
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missão que têm na Assembleia. Nesse sentido, gostava de dizer, que infelizmente do que leu, “aos 

costumes diz-se nada”. Vão deliberar sobre deliberações, ou seja, redeliberam. O Conselho 

Intermunicipal tem todos os poderes e a conceção inicial das Assembleias Intermunicipais e das 

Comunidades Urbanas, tinham a função de pequenos parlamentos e não é o que se passa 

atualmente. As reuniões têm que ter mais sumo, mais politica, conteúdo e não podem estar a reunir 

duas vezes por ano e saírem das reuniões vazios. Referiu, ainda, que estava à espera que 

distribuíssem o Cartão de Deputados Intermunicipais, que lhes dá identidade e os obriga a 

participar. Alguém disse que temos no país muita cultura, mas têm muito pouca educação e essa é a 

grande parte do principio da desorganização. A democracia fundamenta-se nas ideias divergentes e 

no saber respeitá-las e aceitá-las. O Regimento apresentado não satisfaz essas ideias, têm de ter 

mais interesse e servir ao povo, às assembleias, ao Oeste, outros interesses e desenvolvimentos. 

Não quer dizer que sai da reunião vazio, sem desejar um Bom Natal a todos, mas quer dizer sente 

esse vazio no conteúdo do documento. -------------------------------------------------------------------------

----------O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou, relativamente 

ao Cartão de Deputado, que o mesmo é uma prorrogativa dos membros da Assembleia, mas não 

quiseram solicitá-lo ao Conselho Intermunicipal sem que o Regimento estivesse aprovado. Referiu 

ainda que a Mesa tudo fará, ao longo do seu mandato, para que o Deputado não saia das reuniões 

com o vazio que sente. --------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Rui Prudêncio referiu discordar de algumas opiniões do seu antecessor. Considera 

que o Regimento dignifica a Assembleia e todos os membros. Um Regimento de uma Assembleia 

tem que cumprir os requisitos legais, tem que ter espelhadas todas as leis que regem as Assembleias 

Intermunicipais. Referiu, ter sido um prazer colaborar na redação do documento, junto da comissão 

permanente. O resultado apresentado é, efetivamente, um documento, que lhes dá, e concorda com 

a opinião do seu antecessor, espaço e liberdade para finalmente encontrarem momentos em que 

possam discutir politica. A possibilidade de criarem as comissões permanentes, que não se limitam 

à existência e à convocatória de Assembleias Ordinárias, pode promover a convocatória de 

Assembleias Extraordinárias ao longo do ano, algo que não é muito comum na presente 

Assembleia. O documento também espelha os direitos e os deveres dos Deputados Intermunicipais, 

que são também, um órgão de fiscalização e, nesse aspeto, o Regimento também consagra algumas 

ferramentas que lhes permitem efetuar essa fiscalização na Comunidade Intermunicipal e na 

Região. Na opinião de alguns, é muito extenso, na de outros tem pontos em falta, mas trata-se de 

um documento que dignifica todos os membros, doravante chamados de Deputados 

Intermunicipais. Olha para o documento como uma ferramenta de trabalho, que lhes vai permitir 



FL. 56 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 3/ 2018 Reunião de 19.12.2018 

 
trazer uma discussão mais plena, pura e política para a Assembleia. Haja depois disponibilidade de 

todos para colaborarem na construção das ditas comissões. Há pouco já expressou a vontade do 

Partido Socialista, em que após a aprovação do Regimento, gostariam de propor a criação de uma 

comissão permanente de acompanhamento da saúde na Região Oeste. A discussão dentro dessas 

comissões poderá suscitar a convocação de Assembleias Extraordinárias, para discutirem pontos em 

comum, pontos específicos, que possam trazer mais qualidade de vida aos oestinos. Agradeceu aos 

colaboradores da OesteCIM, pela excelência dos documentos que foram apresentados e desejou a 

todos um Bom Natal e Boas Entradas. -------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Duarte Nuno interveio para referir que o Deputado Raul Duarte falou em 

divergência de opiniões e na sua importância, frase com a qual concorda e discorda. Em jeito de 

graça, referiu que o Regimento tem um problema, o partido CDS-PP só tem três minutos para falar. 

É impossível trabalhar com tão pouco tempo. Mas, independentemente das condições adversas para 

a oposição, estão na Assembleia com muito gosto para trabalhar nas grandes temáticas da Região e 

transversais a todos os concelhos, tal como tiveram desde a primeira hora. Desde a primeira hora 

participou, com o Presidente da Assembleia, no primeiro Regimento da Assembleia Intermunicipal, 

quando a sede ainda era em Óbidos e a alteração, atualmente proposta, é a maior evolução desde 

que fizeram o documento. Dota a Assembleia de mecanismos que permitem reagir e acompanhar 

assuntos que surgem e são urgentes. A Assembleia tem uma carga burocrática para se realizar e as 

comissões criadas, permitem acompanhar em permanência, determinados assuntos importantes 

como a saúde, mas também qualquer assunto que seja importante, prioritário e urgente em que a 

Região como um todo tenha que agir. Neste momento, a Região só reage como um todo através do 

coletivo do colégio de Presidentes de Câmara, mas a Assembleia é que é um mini parlamento. Com 

todos os seus defeitos o Regimento é um órgão que regula os trabalhos da Assembleia e, em relação 

ao anterior, tem a vantagem de criar mecanismos de acompanhamento permanente e, assim, podem 

ir mais longe, estar mais avisados, informados e essas comissões apresentarem documentos à 

Assembleia, no sentido, de terem uma Região com força politica. Esta Região não tem força 

política porque está limitada a certas condições, a aglomerados de Câmaras, em que os Presidentes 

de Câmara são o Governo no seu aglomerado, e para haver força política é necessário começar na 

Assembleia Intermunicipal até porque é na presente Assembleia que estão mais partidos políticos 

representados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----Ponto 7 – Apresentação, discussão e votação da alteração ao Regimento da Assembleia 
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Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade. -------------

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

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal agradeceu aos funcionários da 

OesteCIM, na pessoa da Dra. Helena Abreu, do Primeiro Secretário e do Secretário Intermunicipal, a 

forma como têm apoiado de forma isenta, profissional e competente a condução dos trabalhos. Por fim, 

desejou a todos um Feliz Natal e que o ano de 2019 seja para a Região Oeste e para todos os presentes, 

um ano cheio de entusiasmo, alegria, sucesso profissionais e, acima de tudo, com muita saúde para 

todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

pelas vinte e três horas e trinta minutos do dia dezanove de dezembro de dois mil e dezoito, de que, 

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