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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DE 

DOIS MIL E DOZE  

 
-----Aos quinze dias do mês de junho do ano dois mil e doze, 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 – Aprovação da dissolução e liquidação da Pisoeste, EEIM, bem como da constituição 

da Comissão Liquidatária; --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 3 – Autorização para o Conselho Executivo da OesteCIM alienar, arrendar e/ou onerar 

os imóveis designados por "Convento das Gaeiras" e "Parque Industrial", melhor identificados na 

proposta do Conselho Executivo, pelo preço ou valor necessários, desde que devidamente 

justificados; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 4 – Apreciação de Informação escrita sobre a Atividade da OesteCIM e da sua Situação 

Financeira, relativamente ao 2º Trimestre de 2012 (de 01 de abril a 28 de maio de 2012); ------------ 

-----Ponto 5 - Outros assuntos de Interesse Regional. ------------------------------------------------------- 

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José Luís Lalanda Ribeiro (Presidente da 

Mesa da Assembleia Intermunicipal), o Sr. Alberto Manuel Avelino (Vice-Presidente da Mesa da 

Assembleia Intermunicipal) e a Sra. Dilia Maria de Jesus Ferreira Batista (na substituição do lugar 

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

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

Mateus Guerra, Liliana Batista de Sousa, Raul José Afonso Duarte, João Paulo Madeira Raimundo, 

Maria de Lourdes Lopes de Matos Ferreira Calçada, Luís Manuel Gonçalves Rodrigues, João Pedro 

Marquis Garcia Rodrigues, Casimiro Francisco Ramos, João Carlos Barreiras Duarte, António 

Fernando Lopes, Luís Francisco Campos Silva, Marcos José Vicente Proença, em substituição de 

Anabela Martins Sá, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, 

em substituição de Carlos Manuel Teixeira Marques, Pedro Gaspar Rodrigues, Pedro Miguel 

Machado Rodrigues da Costa, Victor Manuel Feliciano Pintéus, Vasco Luís Lima Ribeiro, em 

substituição de Elsa Maria Vaz Valente Pires, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Paulo 

Ribeiro, em substituição de Daniel Miguel Rebelo, Jorge Manuel Santos Sobral, Vítor Manuel 

Marques Fernandes, em substituição de Duarte Nuno Ferreira Batista, António Alberto Carvalho 
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Santos, Teresa Maria Farto Faria de Sousa, João José Dias Ferreira, Fernando Rui Pereira de 

Oliveira, em substituição de Carla Maria Pereira Custódio, Maria de Fátima Soares Lourenço 

Duarte, Nuno Alexandre da Silva Salvador, Américo João Prazeres Vigia Matias, António Manuel 

Caria dos Santos, José Luís de Melo Silveira Botelho, Luís Miguel Gonçalves Oliveira, em 

substituição de José Carlos Ribeiro Capinha, Rui Miguel Matos Cosme Vargas Henriques, em 

substituição de José Luís Rocha de Oliveira, José Ferreira de Sousa Coutinho, em substituição de 

Sílvia Sara Sousa Saramago, Anabela Blanc Capinha Corado, Vítor Miguel Silva Delgado 

Marques, José António Bombas Amador, José António Leitão da Silva, Vítor Manuel Mineiro 

Lourenço, Rui Manuel Machado Carvalho, Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, Susana Maria 

Ribeiro Neves, Marco Henriques Claudino e Rita João de Maya Gomes Sammer.----------------------  

-----Tiveram falta justificada os membros: Júlio Manuel Lourenço Rodrigues, Vladimiro Castilho 

de Matos, Anabela Martins Sá, Maria Helena Pereira Nogueira Santo, Carlos Manuel Teixeira 

Marques, Elsa Maria Vaz Valente Pires, Duarte Nuno Batista Ferreira, Carla Maria Pereira 

Custódio, Sílvia Sara Sousa Saramago, José Carlos Ribeiro Capinha, José Luís Rocha de Oliveira, 

José Augusto Clemente de Carvalho, António Carlos Nunes Carneiro, Rogério Manuel Dias Cação, 

Daniel Miguel Rebelo, Fernando Augusto Marques Rodrigues, Joaquim Ascenção Pequicho, 

Hernâni Luís Henriques Santos, Anabela Blanc Capinha Corado, Luís Filipe Faria de Brito Barros 

Mendes, César José Lourenço dos Santos e Vítor Manuel Teixeira Narciso (membro substituto). --- 

-----Tiveram falta injustificada os membros: Tiago Jorge Carvalho Gonçalves. ------------------------- 

-----Estiveram ainda presentes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Carlos 

Manuel da Cruz Lourenço, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã, José Manuel Dias 

Custódio, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Jorge Manuel da Cunha Mendes 

Riso, o Sr. Vereador da Câmara Municipal do Bombarral, Nuno Mota, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal do Cadaval, Aristides Lourenço Sécio, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caldas 

da Rainha, Fernando José da Costa, o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, Jorge 

Codinha Antunes Barroso, o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Óbidos, Pedro Félix, 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, António Lopes Bogalho 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, o 

membro da Assembleia Intermunicipal, o Sr. Deputado José Luís de Melo Silveira Botelho, do 

Município de Óbidos, em virtude do pedido de renúncia ao mandato por parte do Sr. Feliciano 
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Barreiras Duarte e a Sra. Deputada Carla Maria Pereira Custódio, do Município da Lourinhã (que 

não tomou posse por não estar presente). Informou também que em virtude do Sr. Deputado Mário 

António Duarte Pacheco ter pedido a renúncia do seu mandato foi chamado para seu substituto o 

membro que se segue na lista, o Sr. Deputado Duarte Nuno Batista Ferreira. ---------------------------- 

-----APRESENTAÇÃO DA ACTA ANTERIOR-----------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 10 da 

última reunião, realizada dia 30 de abril de 2012, se encontrava na Mesa para discussão. Não se 

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

-----Posta à votação, a ata foi aprovada, por maioria, com sete abstenções. ------------------------------ 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal relembrou todos os Deputados 

que exercem funções públicas, a obrigatoriedade de indicarem na senha de presença, o valor do 

ordenado referente ao último mês, para que a contabilidade possa processar o pagamento das 

senhas. Informou também que as pastas distribuídas incluem novos documentos, nomeadamente 

um documento enviado pela Plataforma Oestina de Comissões de Utentes da Saúde, denominado 

“Saúde, um Valor Único!”. A Plataforma foi recebida pelo Conselho Executivo, no dia anterior, 

tendo estado, igualmente, presentes o Presidente e Vice-Presidente da Assembleia Intermunicipal 

da OesteCIM na reunião. Em função desse documento, encontra-se a circular uma Moção, já 

subscrita pelos Líderes de Bancada do PS, PSD e CDU, que vai posteriormente ser colocada à 

votação, aguardam, apenas, pela presença do Deputado do CDS-PP, para saber se também a 

subscreverá. Outro dos documentos distribuído nas pastas foi enviado pelo Deputado da 

Assembleia da República, o Dr. Duarte Pacheco, fazendo referência a intervenções decorridas na 

passada reunião da Assembleia Intermunicipal, em que foi citado o seu nome e contestando as 

afirmações feitas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 do Ex-Deputado Feliciano Barreiras Duarte, datado de dia 07/05/2012, com entrega do 

formulário para efeitos do cálculo da redução remuneratória, preenchido; -------------------------------

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

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

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

-----Quatro ofícios datados de 02/05/2012, dirigido ao Presidente do Conselho Executivo da 

Comunidade Intermunicipal do Oeste com o objetivo de informar quais as deliberações tomadas na 

Assembleia Intermunicipal de dia 30/04/2012, relativamente aos pontos discutidos; -------------------

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

-----Ofício datado de 02/05/2012, dirigido ao Deputado Feliciano Barreiras Duarte a solicitar o 

preenchimento do formulário enviado para efeitos do cálculo da redução remuneratória; -------------

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

-----Email datado de 10/05/2012, dirigido a todos os Deputados da Assembleia Intermunicipal com 

informação sobre o projeto da OesteCIM, intitulado: Oeste + Igualdade; --------------------------------

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

-----Doze ofícios datados de 16/05/2012, dirigidos aos Presidentes das Assembleias Municipais das 

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

dia 15 de junho de 2012; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Email datado de 05/06/2012, dirigido a todos os Deputados da Assembleia Intermunicipal a 

informar que os documentos de apoio à reunião de junho se encontram disponíveis para consulta; -- 

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

-----Ofício datado de 11/06/2012, dirigido ao Dr. Duarte Nuno Batista Ferreira, de Caldas da 

Rainha, para informar que, em virtude do membro Mário António Duarte Pacheco, ter renunciado 

ao mandato, o Dr. Duarte Ferreira será convocado a tomar posse em sua substituição. ----------------- 

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

-----O Senhor Pedro Costa informou que estão, simultaneamente, a decorrer eleições para 

concelhias e federações do Partido Socialista razão pela qual alguns Deputados do Partido se 

encontram ausentes. Referiu estarem presentes várias pessoas que lhe são desconhecidas, sinal de 

que a Assembleia Intermunicipal do Oeste é um órgão ao qual os oestinos recorrem com os 

problemas do Oeste. Deu os parabéns à OesteCIM pela exposição itinerante do Mais Centro que se 

encontra no átrio, tendo mostrado o seu descontentamento em relação a um dos painéis que espelha 

o aproveitamento do ramal de caminho-de-ferro, do Dão, em Viseu, referindo ter esperança, que as 

mesmas ideias não sejam, de futuro, aplicadas à Linha do Oeste. Louvou o estudo elaborado pela 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha em relação à Linha do Oeste e apelou ao Conselho 
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Executivo que para além da questão das mercadorias, deviam também interessar-se pelos 

passageiros. Por fim, mostrou-se preocupado com dois assuntos de grande importância, a justiça e a 

saúde. Perguntou como é que vai ser a justiça no Oeste e qual a posição da OesteCIM face aos 

encerramentos anunciados dos tribunais. É um tema importante que devia ser alvo de reflexão por 

parte de todos. E em relação à saúde solicitou um ponto de situação sobre a rede de cuidados 

continuados e da saúde em geral no Oeste. -------------------------------------------------------------------- 

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

Tiago Gonçalves lhe fez chegar, depois de ter saído a convocatória para a presente reunião, um 

email, dando nota de que iriam decorrer no mesmo dia, durante o final da tarde (a partir das 17 

horas) e até ao final da noite (23 horas) vários atos eleitorais para concelhias e federações do 

Partido Socialista. Mas na realidade já não foi possível alterar a data da reunião devido à 

dificuldade que existe em conjugar a data da Assembleia Intermunicipal com as Assembleias 

Municipais dos doze Municípios. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu conhecimento aos 

presentes que foi entregue na Mesa da Assembleia uma informação do Conselho Executivo, 

aprovada por unanimidade, no dia 14 de junho de 2012, que o mesmo pede que seja introduzida 

como ponto, na Ordem de Trabalhos. Informou tratar-se de uma “Autorização Prévia Genérica para 

Assunção de Compromissos Plurianuais” e explicou que o assunto foi aprovado no Conselho 

Executivo e remetido à Assembleia para que o órgão delibere emitir uma Autorização Prévia 

Genérica favorável à assunção de Compromissos Plurianuais nos seguintes casos e, passou a ler: 

“a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; b) Os seus encargos não 

excedem o limite de 99.759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes aos da sua 

contratação e o prazo de execução de três anos.”. Colocou à consideração dos Deputados a 

introdução do novo Ponto 6 na Ordem de Trabalhos, intitulado: Autorização Prévia Genérica para 

Assunção de Compromissos Plurianuais e que lhe fosse reconhecido o carater de urgência para ser 

discutido no presente dia. Não se registando oposição, o ponto foi introduzido na Ordem de 

Trabalhos como Ponto 6. Solicitou, igualmente, que fosse alterada a Ordem de Trabalhos para que 

o Ponto 6 fosse apreciado a seguir ao Ponto 3. Não se registando oposição à alteração da Ordem de 

Trabalhos o Ponto 6 será discutido após o Ponto 3. Deu, por fim, autorização para que a nova 

documentação fosse distribuída aos presentes. ----------------------------------------------------------------

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

-----PONTO 1 – INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------
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----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal passou a palavra ao Senhor 

Presidente do Conselho Executivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou não ter informações para prestar no 

momento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----PONTO 2 – APROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA PISOESTE EEIM, 

BEM COMO DA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO LIQUIDATÁRIA --------------------------- 

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

Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã e Presidente do Conselho de Administração da 

Pisoeste, EEIM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal da Lourinhã interveio para fazer uma súmula 

do que foi a constituição do PICMAO, empresa que deu origem à Pisoeste. O PICMAO teve uma 

candidatura feita pela Associação de Municípios do Oeste a fundos comunitários e dessa 

candidatura foram financiados, a Central e toda a construção; catorze pavimentadoras; catorze 

tratores; catorze cilindros; catorze varredoras; vinte e oito camiões e cinco máquinas de pintura. 

Todos, exceto a Central, ficaram para as Câmaras Municipais, os camiões andaram sempre ao 

serviço das Câmaras Municipais. O Tribunal de Contas propôs a transformação do PICMAO, numa 

nova sociedade, a Pisoeste. Enquanto o PICMAO era pertença dos catorze Municípios, a Pisoeste 

passou a ter como única acionista a Associação de Municípios do Oeste. O Tribunal de Contas 

propôs que o Parque de Massas Asfálticas e os seus terrenos deveriam passar para os ativos da 

Pisoeste, o que nunca aconteceu, criando à referida empresa constrangimentos vários, 

nomeadamente ao nível bancário, levando a que alguns administradores se tivessem que atravessar 

avalizando títulos bancários. Durante a vigência da Pisoeste, foram, ao longo dos tempos, cobrados 

juros de dívidas vencidas, colocadas duas ações às Câmaras Municipais da Lourinhã e Azambuja e 

efetuados acordos de regularização de dívida que permitiram diminuir a dívida à CEPSA em mais 

de um milhão de euros. A contratação “in house” foi durante muito tempo contestada por alguns 

Municípios, havendo alguns Presidentes que diziam que o seu “Tribunal de Contas interno” o não 

permitia. Finalmente, após vários pareceres de entidades e do próprio Tribunal de Contas ficou 

claro que a contratação “in house” era legal, sendo aceite que as Câmaras Municipais, que 

constituíam a OesteCIM, poderiam comprar pela via “in house”. A partir da entrada em vigor da 

contratação “in house” a Pisoeste ficou proibida de poder vender para consumidores privados, de 

poder efetuar acordos como teve com a “Monte & Monte”, tendo como únicos e exclusivos 

adquirentes as Câmaras Municipais. Para além disso, sob proposta da Câmara Municipal de Torres 

Vedras, aprovada em Conselho Executivo da OesteCIM, a Pisoeste ficou, ainda, proibida de cobrar 
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juros ou de colocar em Tribunal qualquer Câmara Municipal, por dívida, ficando a Pisoeste a 

suportar os juros, o que muito contribuiu para os prejuízos. O relatório do Tribunal de Contas 

critica as Câmaras Municipais, que com a contratação “in house” não compram à Pisoeste, não a 

deixando vender a privados. Acrescentou que do reparo do Tribunal de Contas foi dado 

conhecimento às Câmaras Municipais e ao acionista único, a OesteCIM. As Contas de Gerência 

sempre foram auditadas pelo ROC, enviadas às entidades competentes e ao acionista único, a 

OesteCIM. A grande maioria das Câmaras Municipais nunca comprou massas asfálticas de acordo 

com a determinação do Tribunal de Contas. As que compraram foram, até determinada altura, 

gastando e pagando com acordos de pagamento ou de outra forma, e sempre suportando juros, o 

que permitia que os prejuízos não se reportassem tanto. Com a situação de crise e não podendo 

efetuar débitos de juros, as dívidas dos Municípios, somente serão liquidadas com o Memorando a 

assinar brevemente. As Câmaras Municipais que não adquiriram massas na Pisoeste e o fizeram a 

privados beneficiaram desta, pois a Pisoeste era um regulador de mercado, evitando a subida dos 

preços na Região. Por via do conhecimento dos preços que praticava a Pisoeste, visto esta enviar as 

tabelas conforme as oscilações de betume e gaz, chegaram a existir Câmaras Municipais, que 

mesmo existindo o “in house”, que permitia a aquisição direta à Pisoeste, contatavam a Pisoeste 

para fazer número e preencher o concurso limitado. O Conselho de Administração da Pisoeste, 

tendo conhecimento de um concurso de uma Câmara Municipal chegou a reunir e, de acordo com o 

fornecedor de betumes “CEPSA”, fazer preço abaixo do conhecido. A Pisoeste foi excluída e o 

concurso anulado. Esta foi entre muitas, a utilização indevida da Pisoeste. Finalmente vieram os 

combustíveis e as Câmaras Municipais que nunca haviam comprado massas asfálticas à Pisoeste, 

serviram-se desta para comprar mais barato. Ficaram a dever, deixando a Pisoeste impedida de 

cobrar juros por via da decisão do Conselho Executivo da OesteCIM. Não existe por parte da 

grande maioria das Câmaras Municipais que compõem a OesteCIM, vontade em comprar ou 

utilizar serviços de lava contentores, adquirir massas a frio ou pintar passadeiras, embora o façam e 

paguem a privados, mas também não existe qualquer documento escrito, em como a Pisoeste não 

tem futuro. O que existe é uma má vontade de alguns Municípios contra a Pisoeste, de não 

efetuarem compras, mesmo com o Secretário Executivo, Dr. André Macedo, a levar desde junho de 

2010, à mesa do Conselho Executivo da OesteCIM, o assunto da Pisoeste. O Conselho Executivo 

nunca cumpriu a determinação de transferir o património, de acordo com o Tribunal de Contas, 

nem cobriu os prejuízos dos últimos anos. Tudo isso contribuiu para se chegar à liquidação da 

empresa Pisoeste. Deixaram de comprar a uma empresa que é da propriedade da OesteCIM para 

comprar e pagar a privados. --------------------------------------------------------------------------------------
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-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que chegaram à conclusão, que nos 

últimos dois anos existe um acumular de prejuízos, sem vislumbrarem no futuro qualquer 

viabilidade para a Pisoeste. Em primeiro lugar, porque as Câmaras não estão a consumir e as que 

consomem estão a consumir muito menos devido às dificuldades, não se vislumbrando sequer para 

o próximo ano, que é de eleições, que haja grande viabilidade. Estão amarrados ao sistema de “in 

house”, não podem trabalhar para fora e é um acumular de situações em que, nos últimos dois anos, 

já ronda quase um milhão de euros. A situação não se pode protelar mais até porque vem agravar as 

situações dos próprios Municípios através da sua participação na OesteCIM. Não podem manter 

uma pesada estrutura a funcionar e a gastar todos os meses, havendo que resolver de imediato 

algumas situações complicadas, em termos bancários, que como já foi referido pelo Sr. Presidente 

da Lourinhã, afetam pessoalmente alguns administradores, existem avais pessoais. Estão a estudar 

uma proposta para um possível arrendamento de um, dois ou três anos, conforme a situação que 

vier a ser definida, tendo em conta também os valores e o estudo do mercado e também uma opção 

de compra. Outra hipótese é a venda direta. Depois de todos os esforços feitos, dos quais o primeiro 

foi a hipótese de algumas Câmaras poderem ficar com a estrutura, havendo, de início, cerca de 

cinco Câmaras dispostas mas no final concluíram que nenhuma Câmara queria ficar com a estrutura 

sozinha e chegaram à conclusão que era preferível parar de imediato para não acumularem mais 

prejuízos. Estão a propor, o que foi aprovado em Conselho Executivo, nomeadamente, a liquidação 

da Pisoeste e a constituição da Comissão Liquidatária, depois de feitos todos os esforços, quer do 

Conselho de Administração da Pisoeste, quer do Conselho Executivo da OesteCIM. É uma decisão 

que custa a todos, pelas razões já invocadas, pelos trabalhadores, que serão indemnizados, por ser 

uma estrutura de referência na Região Oeste e porque era um fator regulador nas massas asfálticas. 

Contudo, não podem continuar porque não vislumbram alternativa. --------------------------------------

-----A Senhora Ana Margarida Lé interveio para demostrar o seu pesar pelo encerramento da 

Pisoeste. Referiu que na qualidade de autarca é com pesar que recebeu a notícia do encerramento da 

Pisoeste. É uma enorme perda para o concelho do Cadaval, afetando diretamente a economia local. 

Por muitos apelos e alertas que tenham feito, quanto à viabilidade da Pisoeste e à necessidade 

urgente de resolução do problema que há vários anos vinha a crescer de forma descontrolada, é 

lastimável que não se tenha conseguido inverter o desfecho previsível. Na qualidade de munícipe 

cadavalense, lamentou verificar uma vez mais que o concelho do Cadaval está a apagar-se sobre si 

mesmo. Do Executivo nada tem visto para travar a situação. O Cadaval perde mais uma empresa e, 

consequentemente, uma fonte de riqueza e de emprego, pondo em causa o próprio desenvolvimento 

económico e social do concelho. São atingidas nove famílias, afetando duplamente uma delas, uma 
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vez que marido e mulher são funcionários daquela casa. Estando confirmado o trágico desfecho, 

urge salvaguardar e garantir aos funcionários todos os seus direitos, entre eles, os salários, as 

respetivas indeminizações e o documento para o desemprego. A chegada desse dia verificou-se 

essencialmente por uma má gestão da Pisoeste nos últimos anos, em que os funcionários, embora 

sejam os principais lesados são os que menos culpa têm. Por ter acompanhado de perto o 

nascimento daquela empresa, por ter visto a dedicação dos seus funcionários, o vestir da camisola 

em prol dos interesses daquela casa, deve ser para eles um momento de tristeza e frustração. Por ser 

nova nas andanças políticas e ser das mais novas na reunião, permite-se ter um olhar crítico sobre 

tudo, desprovido de alguns vícios que a experiência normalmente traz, pelo que se acha na 

obrigação de deixar algumas considerações. Em primeiro lugar, os estatutos da Pisoeste estipulam 

no seu número um que esta tem por objeto principal “… a produção, distribuição e colocação de 

massas asfálticas e produtos similares, no âmbito da atribuição genérica dos municípios de 

construir e conservar estradas, caminhos e outras vias públicas de circulação”. A empresa seria, a 

seu ver, um dos pilares fundamentais nesse âmbito para os Municípios do Oeste prestarem serviço 

público. No entanto, como qualquer empresa, a sua subsistência depende do pagamento atempado 

por parte dos Municípios, o que infelizmente não aconteceu e se tornou numa bola de neve que foi 

crescendo ao longo dos anos. Sem dinheiro é impossível a aquisição das matérias-primas 

necessárias para as massas asfálticas. Em segundo lugar, a má gestão da Pisoeste poderia ter sido 

travada, se também tivesse havido mais fiscalização. Em terceiro lugar, pensa também ter havido 

alguma negligência política na condução do problema. Será que nunca se interrogaram do efeito 

moderador que a empresa poderia e deveria ter em relação à concorrência? Para o efeito e para que 

a empresa fosse viável e tivesse sucesso bastaria que as doze Câmaras do Oeste assumissem gastar 

cerca de 20% das suas necessidades. Em quarto lugar, refletiu sobre o que pensarão a sociedade 

civil e os munícipes do Oeste ao verificarem que o conjunto das doze Câmaras Municipais não 

conseguiram encontrar uma solução equilibrada e viável para uma empresa sua, com apenas dez 

funcionários e que produzia um produto imprescindível para todas elas. Em quinto lugar, parece-lhe 

que não foi tida em conta uma posição e visão de conjunto – Região Oeste. O paradigma Região 

Oeste só se consolidará com uma visão global e solidária, que a presente situação contraria 

inequivocamente. E, em sexto lugar, espera que o sucedido com a Pisoeste sirva de exemplo para o 

futuro no momento em que Portugal está a passar por uma situação dramática a nível económico, 

financeiro e político com consequências catastróficas a nível social, nomeadamente a nível de 

desemprego e de insegurança. Cada um dos presentes, na qualidade de eleito local, tem cada vez 

mais de ter presente que toda e qualquer decisão, independentemente do seu cariz, tem implicações 
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diretas com o erário público, pelo que deixa um apelo: não fazer obra só por fazer, não constituir 

empresas só por constituir. Tudo tem que ser cada vez mais justificado e provada a sua viabilidade 

e sustentabilidade. Ao longo dos últimos anos, sempre olharam só para si, para aquilo que era 

benéfico para o seu concelho, independentemente de parcerias e protocolos que seriam certamente 

mais viáveis e vantajosas na prossecução do serviço público. Hoje, estão todos a pagar a fatura de 

uma maneira ou de outra. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Sobral referiu que a intervenção anterior deixou todos sem palavras porque 

fala de uma realidade muito conhecedora. Referiu-se à forma e ao conteúdo do que o Sr. Presidente 

da Lourinhã falou acerca da Pisoeste. Qualquer leigo, qualquer pessoa que não tivesse 

acompanhado a empresa ao ouvir o que foi transmitido pelo Sr. Presidente da Câmara, apercebia-se 

que de facto os Municípios do Oeste não se souberam entender, não souberam ser solidários, não 

souberam aproveitar um instrumento que criaram, não o valorizaram. Permitiram que se fosse 

degradando até à situação em que se encontra. É o pior momento da situação política nacional para 

uma empresa encerrar, o que seria bom era estarem a fazer um esforço enorme para que a empresa 

se pudesse manter e não o contrário. Voltou a referir que os Municípios se juntaram, têm um 

objetivo comum e não foram capazes de aproveitar os instrumentos em nome do Oeste e das suas 

autarquias. Não vale a pena estarem a apontar responsáveis mas, certamente, todos se sentem 

responsáveis, quando sabem que uma empresa em que todos os oestinos poderiam tirar vantagens, 

num concelho que já tem dificuldades, está na situação em que está. Há sempre uns mais 

responsáveis que outros, apesar de não fazerem parte da administração é doloroso perceberem que 

doze autarquias não conseguiram tirar proveito do referido instrumento e o deixaram definhar, 

esquecendo os avisos feitos ao longo do tempo. Há uma responsabilidade comum que deve fazer 

todos repensarem, não sabe se é a Assembleia que tem que estar mais atenta às presentes situações, 

no sentido do controlo e aviso. A fiscalização falhou e é com profunda tristeza que assistem ao 

presente desfecho e vão ter que fazer parte do mesmo, sendo membros decisórios, numa situação 

extremamente preocupante. --------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Casimiro Ramos informou que o momento é preocupante do ponto de vista do 

futuro. Com que olhos vão ser vistos pelos munícipes de todos os concelhos quando lhes falarem, 

no futuro, em projetos conjuntos. Exatamente no momento em que para alavancarem o país, devem 

procurar sinergias entre os concelhos, entre empresas, entre organizações, vão dar um sinal, que no 

caso concreto não conseguiram e que a culpa é comum. Preocupa-se, quando no futuro estiverem a 

fazer mais coisas em conjunto, projetos pelo Oeste, como é que vão ser olhados pelos munícipes e 

que credibilidade terão para lhes mostrar. O Sr. Presidente do Conselho Executivo fez um 
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apontamento sobre possibilidades de viabilidade e gostaria de perceber como é que isso pode 

encaixar com a dissolução que possa ocorrer. Só lhe parece possível sem dissolução ou, se é 

possível, antes de dissolver fazer as referidas negociações. Se isso fosse possível, ou seja, ter uma 

solução para o assunto sem dissolver a empresa, não haveria necessidade de a dissolver a não ser 

que dissolvendo exista uma solução jurídica que resolva o problema. ------------------------------------

-----O Senhor Pedro Rodrigues concordou, na íntegra, com a intervenção da Deputada Ana Lé. 

Referiu que vai votar contra até porque estão reunidos a lutar pelo Oeste. Tal como foi dito, a 

Pisoeste serviu para ser regulador de mercado nas massas asfálticas; no entanto, para além destas, 

existe o problema dos funcionários, das camionetas, do património. Colocou algumas questões ao 

Secretário Executivo, nomeadamente, o que é que vai ser feito com o património, para que é que 

vai ser utilizada a estrutura, o que é que vai ser feito no geral e qual o futuro. O Cadaval merece 

mais e sai muito prejudicado com o encerramento da Pisoeste. Gostava de ouvir mais que apenas o 

simples encerramento e que fosse dada alguma alternativa ao presente desfecho. -----------------------

-----O Senhor Luís Rodrigues interveio, para em nome do PSD, se solidarizar com as famílias que 

vão ficar desempregadas em função do que está a acontecer com a Pisoeste. Devem refletir até que 

ponto a presente Assembleia tem razão de existir e quando existe se tem legitimidade para tomar 

medidas que, efetivamente defendam os interesses dos oestinos. Virem defender, de três em três 

meses algumas políticas que, no seu entender, são favoráveis ao desenvolvimento do Oeste 

enquanto Região e depois o “feedback” dessas medidas não ter qualquer ressonância, nem no poder 

político, nem nas entidades que têm capacidade de resolver essas questões, tem que fazer com que 

todos reflitam. Não há dúvida que têm que se solidarizar com aqueles que estão a passar um mau 

momento e não são só as pessoas que vão ser vítimas do fecho da Pisoeste, existem muitas outras 

empresas no Oeste que estão a atravessar imensas dificuldades e os presentes, enquanto forças 

políticas, têm que se solidarizar com elas. Mas a reflexão que todos os partidos têm que fazer é se é 

útil estarem reunidos e, para ser útil estarem reunidos, têm que ser consequentes as conclusões 

provenientes da reunião. Defenderem coisas muito bonitas que não chegam ao destinatário final ou 

não se retiram as ilações ou consequências que devem tirar, descredibiliza os presentes, enquanto 

oestinos e enquanto instituição. A presente instituição será tanto mais forte quanto mais forte forem 

todos, no sentido de haver poder. Falta essa legitimidade à presente Assembleia. É muito fácil 

ouvirem os colegas do Cadaval, que vieram defender o seu concelho, referirem que este fica 

enfraquecido. Na sua opinião, deve pensar-se que é o Oeste que fica enfraquecido, porque é um 

projeto que envolvia todos os concelhos do Oeste que falhou, e não tanto o Cadaval, porque a 

empresa estava lá instalada. Foi algo que não conseguiu produzir aquilo que os concelhos reunidos 
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pensaram que ia fazer. Ninguém terá dúvidas que o que esteve na base da criação da Pisoeste era 

algo que iria favorecer todos os concelhos. O objetivo falhou, apontar culpas é fácil “o falhanço do 

nosso país tem um nome, foram todos aqueles que nos governaram até aqui”. Há que tirar 

consequências e saber porque é que falharam e não é só Portugal que falha, mas também a Europa. 

O problema corre todos os países e depois olham cada um para o seu “umbigo” e a solução não 

aparece. Ou são solidários, o que pressupõe também ter regras e princípios, porque o que tem 

falhado e conduziu até à presente situação é que se promete muito, dizem coisas que as pessoas 

gostam de ouvir, as pessoas saem satisfeitas pela audição de palavras eruditas, mas depois a prática 

está muito longe do que é proclamado em público. Têm que saber se vale a pena existir a 

Comunidade Intermunicipal, e na sua opinião acha que sim, mas com que objetivos e com que 

regras. É fácil cada um defender a sua “capelinha”, saber se o investimento deve vir para o Oeste, 

independentemente do local onde fica instalado e daí retirar as consequências, porque estão a 

privilegiar todo o aglomerado de pessoas que constitui o Oeste. Não sabe até que ponto estão 

capacitados para ter essa frieza e assumirem que o investimento é bom se for em qualquer local do 

Oeste. Foram eleitos por um determinado concelho, são autarcas desse concelho e aquilo que os 

seus eleitores exigem é que defendam o que se passa nesse determinado concelho. Ter uma visão 

mais global a ponto de conseguirem “despir a camisola do Município” para “vestirem a camisola de 

uma Região” levaria a um debate mais alargado. Por fim, voltou a referir que se devem solidarizar 

com aqueles que vão ficar sem emprego; não adianta apontar culpas a quem esteve na gestão da 

Pisoeste, porque foram algumas pessoas que, provavelmente tentaram fazer o seu melhor, mas não 

o conseguiram, ou pelo menos os resultados não corresponderam aos seus anseios. Há que 

encontrar uma solução e, no momento, estão perante um “nado morto” e não sabe se haverá outra 

alternativa à situação que têm para votar. ----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos informou que a Bancada da CDU tem estado a ouvir as 

intervenções e, no geral, concorda com o que foi dito. Solidarizam-se, igualmente, com todas as 

pessoas que trabalham na Pisoeste e, se calhar, com outras empresas que foram sendo criadas com o 

intuito de facilitar a atividade dos Municípios. Os doze Municípios que fazem parte da OesteCIM 

são doze Municípios singulares, cada um com as suas particularidades, cada um com os seus 

problemas, belezas, atividades económicas e, cada um por si. Quando ouvem falar que a Pisoeste 

não consegue vender para as Câmaras, dos Municípios que a criaram, algo está mal. O que têm que 

perguntar é se a Central de Compras que autorizaram ser criada, algum dia irá vingar no Oeste, na 

medida em que o Sr. Secretário Executivo, com a sua missão de trabalho, tem posto à disposição 

das autarquias as massas asfálticas da Pisoeste e ninguém tem dinheiro para comprar nada e a 
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noventa dias, como agora é obrigatório, dificilmente as Câmaras poderiam pagar à Pisoeste. Por 

fim, informou que para criar, votam com gosto, vontade e com esperança que as coisas se façam 

bem e evoluam, mas para extinguir e liquidar, não contam com a Bancada da CDU. -------------------

-----O Senhor Silveira Botelho referiu que o Presidente Carlos Lourenço deu uma perspetiva 

concreta da situação da Pisoeste. Perante uma situação que é clara, em que não há nada a fazer, não 

vale a pena estarem a fazer recriminações sobre situações anteriores. Não se trata de nenhuma 

calamidade ou um grande falhanço de uma coisa boa, até era capaz de não ser uma coisa boa desde 

a sua criação e origem. Maus projetos têm maus resultados, o monopólio público da procura e da 

oferta está completamente erradicado e fora de uma economia de mercado. Numa economia 

administrativa e planificada esse tipo de instrumentos pode ter sucesso, mas numa economia aberta 

não pode ter. Não teve resultado querer impor aos Municípios regras de gestão erradas, que é de 

não adquirir pelo preço mais baixo, mas adquirir sempre a uma sociedade central pública, que já se 

estava a ver, há muitos anos, que os resultados iam ser maus. Estão a fazer a certidão de óbito de 

um mau projeto, que teve um mau resultado, mas não há recriminações de culpa, falhou porque não 

podia ter sucesso. A presente situação empresarial pública, se afeta diretamente as pessoas que afeta 

e as famílias que ficam no desemprego, não é critério de apreciação e avaliação pública, dos gastos 

públicos. Não é critério estar a fazer uma encenação de solidariedade com aqueles que entram no 

círculo da pobreza ou das dificuldades, porque na presente sociedade, de cerca de quatrocentos mil 

habitantes, têm todos os dias situações idênticas e inevitáveis que não são critério para se apreciar a 

gravidade ou não de uma situação em que não há nada a fazer. Todos são solidários com o 

sofrimento dos outros, mas fazer das famílias que ficam no desemprego um critério de discussão 

sentimental, quando a discussão não é feita nesse plano, é resvalarem para aquilo que se pode 

aproximar da demagogia. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Casimiro Ramos interveio para afirmar que discorda totalmente que tenha sido um 

mau projeto. Foi um muito bom projeto e só não o concebe assim, quem não pensa que doze juntos 

têm mais poder de compra de matérias-primas, a custos mais baixos e logicamente a produzir mais 

barato. A execução de um bom projeto é que não teve bons resultados. Não se convence de que 

juntos são mais fracos que separados; logicamente, numa economia de mercado, separados são 

mais fracos que juntos. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Rodrigues interveio para afirmar não estar de acordo com o colega Silveira 

Botelho, referindo, inclusive, ter achado de mau gosto a intervenção feita perante os funcionários 

da Pisoeste. Mencionou ainda que o mercado referido é um mercado desregulado, que também 

contribuiu para a situação que se vive. Há uma Região que precisa de se afirmar e estão a cortar os 
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pés a um projeto criado para servir o Oeste. -------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras informou não querer ser 

indelicado com ninguém mas dirigiu-se aos seus colegas e ao Sr. Secretário Executivo, referindo 

achar estranho que o ponto tenha sido agendado sem haver um relatório da situação objetiva da 

Pisoeste, nem que fosse no final do ano de 2012; não haver indicações precisas quanto ao passivo 

da Pisoeste em 2010 e 2011 e não haver indicação de quais são os créditos da Pisoeste sobre os 

Municípios. A sua estranheza ainda foi maior ao terem intervindo cerca de uma dúzia de Deputados 

e ninguém ter colocado questões como as que colocou. Estão todos “embrulhados” num 

sentimentalismo que envolve todos e em termos objetivos, as questões que levarão, ou que 

deveriam levar a votar, como levou ao Conselho Executivo, não foram postas em cima da mesa. 

Quem é que vai assumir o passivo e quem é que o vai pagar? Qual é a quota de cada um dos 

Municípios no passivo existente? Tendo em conta a intervenção do colega da Lourinhã, que tinha 

muito para comentar, perguntou, por comparação, quanto é a dívida da Lourinhã à Pisoeste e 

quanto é que é a dívida de Torres Vedras à Pisoeste? Mais importante, quanto é que a Lourinhã vai 

suportar do passivo da Pisoeste e quanto é que Torres Vedras vai ter que suportar do passivo da 

Pisoeste? São questões determinantes para haver uma decisão que não seja emotiva, mas objetiva. 

Fez, seguidamente, uma correção, dizendo que não foi o Conselho Executivo, nem foi por proposta 

da Câmara Municipal de Torres Vedras que se deixou de cobrar juros aos devedores. É uma 

obrigação legal que envolve os contratos “in house”, havendo esse tipo de contratos, e essa foi uma 

opção da administração, sufragada pela OesteCIM, não pode haver juros aos devedores, às Câmaras 

Municipais, que são elas as “donas”. Referiu ainda que, enquanto Presidente da Câmara Municipal, 

não pode nem deve comprar massas, 30% mais caras que aquelas que são fornecidas privadamente.  

-----O Senhor Jorge Sobral interveio para reforçar duas questões. Referiu a intervenção do 

representante do PSD quando chamava a atenção para o papel dos deputados e da Assembleia e 

referiu, que de uma forma geral, intervêm muito pouco na gestão da OesteCIM. São convidados 

pelo Conselho Executivo, mediante uma ordem de trabalhos, a virem dar a sua opinião. A sua 

fiscalização é muito diminuta e têm que discutir esse assunto, porque se são chamados a tomar uma 

decisão tão drástica como a presente, quer queiram quer não, dramática e sentimental, porque 

envolve questões com as pessoas que lá trabalham, com a população do Cadaval. Há um sentimento 

de perda, há um momento em que se sentem diminuídos. Diminuídos se sentem, igualmente, com a 

posição em que estão na Assembleia. Não peçam que tomem decisões com tanto peso e com tanta 

responsabilidade, quando tão pouco ou quase nada foram envolvidos na função, na decisão, na 

gestão da atividade. Se os querem com maior responsabilidade na decisão e que a mesma seja 
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repartida por todos, repartam também a possibilidade de poderem intervir. A questão referida pelo 

Sr. Presidente de Torres Vedras, de que não compra massas asfálticas mais caras é óbvia, senão 

seria acusado de má gestão; o seu Presidente de Câmara disse isso muita vez. Dizia que na Câmara 

Municipal de Caldas da Rainha, conseguia massas asfálticas mais baratas do que conseguia na 

Pisoeste, de que o acusariam se estivesse a comprar massas mais caras só porque eram da Pisoeste. 

Algo não funcionou, doze Municípios juntam-se, criam uma instituição para tirarem benefícios e 

depois ficam limitados a poder utilizar esse benefício, essa instituição que foi criada e que lhes 

custa dinheiro, porque afinal não presta o serviço para o qual foi criada. Dirigiu-se ao Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Torres Vedras, afirmando estar de acordo com o que foi dito. Numa das 

alturas em que discutiram a questão da Pisoeste veio uma referência às dívidas das Câmaras e ainda 

tem presente a maior delas. Não acredita que não chegue à Assembleia a responsabilidade das 

contas, das dívidas e do que está em causa. Referiu estar à espera dessa explicação e perguntou 

como é que podem votar para extinguir algo sem saberem as responsabilidades que estão a assumir 

com essa extinção. E a responsabilidade é dividida por quem? Colocou um desafio: havendo uma 

comissão nomeada para a resolução do problema da Pisoeste, deve a Assembleia acompanhar ou 

não o que vai acontecer no futuro? Deve a Assembleia fazer parte da fiscalização? Têm que colocar 

as questões dessa forma se quiserem e, todos certamente o desejam, saber qual o seu papel na 

Assembleia. Até que ponto é que são responsáveis e lhes podem pedir responsabilidades na 

presente Assembleia, até que ponto estão disponíveis para se responsabilizarem ou como é que se 

podem responsabilizar por situações nas quais não participam. -------------------------------------------- 

-----O Senhor Silveira Botelho interveio para rebater o aspeto que tem sido debatido de quem vai 

pagar o quê e quais são as responsabilidades que os Municípios têm. Num processo de extinção os 

Municípios não têm responsabilidade nenhuma, não vão ter que pagar nada. Existe um património 

da empresa e quem responde pelas dívidas da sociedade é o património da empresa. O processo de 

liquidação é isso mesmo, realiza-se o ativo e liquida-se o passivo. Se o ativo não for suficiente para 

pagar todas as dívidas, as mesmas não são pagas. Este é o quadro legal de um processo de extinção 

de uma empresa de natureza pública. O que pode acontecer é que no processo de liquidação 

existam dificuldades na cobrança das dívidas das Câmaras Municipais à empresa, entretanto 

dissolvida e liquidada. Quanto à sugestão que foi feita, de acompanhar o processo de liquidação, 

referiu que deve haver uma comissão liquidatária com essa função, liquidar o passivo, realizar o 

ativo e procurar as soluções mais adequadas de acordo com as orientações que têm. A Assembleia 

colocar-se como órgão fiscalizador de uma comissão liquidatária é uma situação muito atípica e 

perturbadora de qualquer processo de liquidação, que se quer sem interferências, muito menos de 
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órgãos de natureza não executiva. Em relação a outro ponto colocado pelo Deputado Jorge Sobral, 

referiu que não teria sido pior que as contas da empresa tivessem sido apresentadas, se houvesse 

uma exposição de motivos, com aquilo que é o património e os prejuízos de exercício, mas dada a 

situação que já foi exposta, esse motivo não os impede de poder apreciar e votar o ponto da Ordem 

de Trabalhos em discussão. --------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo interveio para responder de forma sucinta a 

todas as questões colocadas. Informou que vão cumprir todas as obrigações com os trabalhadores e 

dar-lhes tudo a que têm direito. Referiu ter frisado na sua intervenção que há uma preocupação, 

também, com os administradores que têm centenas de milhares de euros por aval pessoal. Esses 

administradores que deram tudo, de certeza que acreditavam no projeto, senão não teriam colocado 

o seu aval. Relativamente à situação de arrendar ou onerar, essa será possível com a liquidação da 

Pisoeste, com a mesma não poderia ser feito devido ao “in house”. Pode ser feito também na fase 

de transição, porque os bens imóveis ainda não estão no nome da Pisoeste mas da OesteCIM. Não 

existe dúvida que todo o prejuízo que existe até ao momento e os que se acumulam dia a dia, são da 

responsabilidade de um único sócio, a OesteCIM. A OesteCIM é detentora de 100% do capital, o 

que quer dizer que a responsabilidade vai caber, fefizada aos Municípios que fazem parte da 

mesma. Ou seja, não têm capital social na OesteCIM mas têm uma responsabilidade fefizada. 

Segundo as contas feitas vão conseguir passar com saldo zero, se não houver ainda algum 

benefício. Contudo não se sabe; o terreno há uns anos atrás valia uma fortuna e, hoje, se calhar é 

difícil arranjar comprador. Dirigiu-se ao colega de Torres Vedras, referindo que este também não 

esteve atento a todos os documentos, porque nos documentos distribuídos estão lá os prejuízos de 

2010, de 284.684,19€ e de 2011, 697.717,79€. Desde o final de 2010 até ao momento, já houve no 

Conselho Executivo, vinte e cinco reuniões sobre o tema em discussão. Os documentos 

apresentados poderiam vir mais elaborados com os balanços, mas no essencial, o prejuízo dos 

últimos dois anos, acumulando-se já no primeiro trimestre de 2012 com mais um resultado negativo 

de 112.553€ existem e os montantes foram apresentados. --------------------------------------------------- 

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

Conselho Executivo à votação. ----------------------------------------------------------------------------------

-----O Ponto 2 – Aprovação da dissolução e liquidação da Pisoeste EEIM, bem como da 

constituição da Comissão Liquidatária, foi aprovado por maioria, com 19 votos a favor, 16 votos 

contra e 10 abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Guerra fez uma declaração de voto em nome do PSD, referindo que quem 

votou a favor, votou contrariado porque ninguém gosta de extinguir qualquer empresa, quanto mais 
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do Oeste. Mas contra factos não há argumentos e estão falar de uma empresa morta, que estava a 

dar prejuízos todos os dias. Como têm um Conselho Executivo, composto pelas doze Câmaras, que 

votou a proposta apresentada e que está a agir de boa fé e a fazer o melhor pelo Oeste, dão o seu 

voto de confiança, sabendo que a única solução é a liquidação da empresa e a salvação do que é 

possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Jorge Sobral fez uma declaração de voto, referindo que se absteve por entender as 

dificuldades que a empresa atravessava e por não se visualizar uma luz ao fundo do túnel e também 

porque aqueles que a detém, que são os responsáveis, não demonstraram outra alternativa senão o 

encaminhamento para o encerramento. O seu voto tem a ver com a falta de informação e com um 

sentimento de que também não gosta de participar em algo que é anunciar a morte de uma empresa, 

que não sendo muito grande, era muito importante para o Oeste e para o concelho onde estava 

sediada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 3 – AUTORIZAÇÃO PARA O CONSELHO EXECUTIVO DA OESTECIM 

ALIENAR, ARRENDAR E/OU ONERAR OS IMÓVEIS DESIGNADOS POR 

"CONVENTO DAS GAEIRAS" E "PARQUE INDUSTRIAL", MELHOR 

IDENTIFICADOS NA PROPOSTA DO CONSELHO EXECUTIVO, PELO PREÇO OU 

VALOR NECESSÁRIOS, DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS -------------------- 

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

Presidente do Conselho Executivo. -----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente de Conselho Executivo informou que o Conselho Executivo tem que ter 

autorização para poderem arrendar ou vender o terreno do Parque Industrial. O mesmo se verifica, 

embora não estando previsto para um futuro próximo, com o Convento das Gaeiras. O Convento já 

tem uma parte alugada através de um protocolo existente com a Câmara Municipal de Óbidos mas 

caso seja necessário encetarem negociações com o imóvel, têm que ter autorização por parte da 

Assembleia Intermunicipal. Trata-se de um mero ato de gestão, para em caso de necessidade e nos 

tempos que correm, não gastarem mais dinheiro. Trata-se de dois imóveis distintos, o Parque 

Industrial da Pisoeste e o Convento das Gaeiras. -------------------------------------------------------------

-----O Senhor Casimiro Ramos mostrou-se preocupado com o caso do Convento das Gaeiras visto 

este não apresentar dívidas nem uma situação insustentável. Quando foi criado um projeto em 

conjunto pelos Municípios de “Aquisição e Recuperação do Convento das Gaeiras” era porque 

havia necessidade e existiam ideias e projetos para o mesmo; se, atualmente, já existem coisas que 

o substituem é porque em algum momento foram adquiridas coisas a mais. Preocupa-se com o 

edifício em concreto e se pensam em vender ou alienar, questiona se aquilo que era o serviço 



FL. 295 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 11/ 2012 Reunião de 15.06.12 

 

público que se pretendia que servisse, fica assegurado? O que seria normal era terem uma empresa 

intermunicipal que desse rendimento e sustentasse atividades culturais e recreativas e estão a fazer 

o inverso, ou seja, vender esses imóveis para pagar as dívidas. Questionou se a OesteCIM ao 

apontar a presente solução tem garantias da continuidade daquilo que deve ter o Convento das 

Gaeiras e se o mesmo deixa de ser um projeto interessante do ponto de vista intermunicipal. ---------

-----O Senhor Luís Rodrigues interveio para pedir um esclarecimento e não pondo em causa a 

idoneidade do Conselho Executivo, refere que o ponto não é claro quando diz que vão votar uma 

“Autorização para alienar, arrendar e/ou onerar os imóveis designados por "Convento das 

Gaeiras" e "Parque Industrial", pelo preço ou valor necessários, desde que devidamente 

justificados”. O devidamente justificados é perante a presente Assembleia ou perante o Conselho 

Executivo? Se vão deliberar, num primeiro momento, não vê inconveniente em autorizar, mas 

depois, a Assembleia terá toda a legitimidade em saber das condições da alienação, do 

arrendamento, ou do que cause encargos ao património existente. Se for a Assembleia a pronunciar-

se no referido segundo momento, o PSD votará favoravelmente, se não for a Assembleia a 

pronunciar-se têm dúvidas. --------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM explicou que tendo em conta a Lei nº 45/2008 

e os Estatutos da OesteCIM, todos os assuntos têm que ser presentes à Assembleia Intermunicipal e 

que o nome do ponto devia ser finalizado com “…devidamente justificados à Assembleia 

Intermunicipal.”. Explicou ainda que para que haja um processo de negociação do Conselho 

Executivo com potenciais interessados, o Conselho tem que estar devidamente acreditado pela 

Assembleia para poder negociar e apresentar uma proposta aos Deputados. A questão também se 

prende com a preocupação existente com os avais pessoais do Sr. Presidente da Câmara Municipal 

da Lourinhã, do Cadaval e do Sr. Administrador Delegado da Pisoeste. Para substituírem os avais 

pessoais por garantias reais tem que haver uma autorização da Assembleia. -----------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que, atualmente não pensam utilizar o 

Convento das Gaeiras; já lá esteve projetado um Museu Regional, razão para o qual o imóvel foi 

recuperado, mas de momento não pensam aproveitar o imóvel, tanto que uma parte foi cedida à 

Câmara Municipal de Óbidos, para que, pelo menos, a manutenção do edifício esteja assegurada, 

sem mais despesas por parte da OesteCIM. A questão do Convento das Gaeiras foi mencionada 

apenas para uma eventualidade de ser necessário, até por aval, para poderem substituir as garantias 

pessoais que existem na Pisoeste. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Conselho Executivo à votação. ----------------------------------------------------------------------------------
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-----O Ponto 3 – Autorização para o Conselho Executivo da OesteCIM alienar, arrendar e/ou onerar 

os imóveis designados por "Convento das Gaeiras" e "Parque Industrial", melhor identificados na 

proposta do Conselho Executivo, pelo preço ou valor necessários, desde que devidamente 

justificados, foi aprovado por maioria, com 32 votos a favor, 9 votos contra e 2 abstenções. ---------- 

-----PONTO 6 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS ------------------------------------------------------------------------

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

Secretário Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM explicou que se trata de uma matéria que todos 

deverão ter conhecimento através das respetivas Assembleias Municipais. Considerou importante 

remeter a questão ao Conselho Executivo para que este a remetesse à Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM, para que este órgão delibere, para efeitos do previsto na alínea c) do nº 1 do art.º 6 da 

LCPA, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais. 

Muitos dos projetos intermunicipais da OesteCIM são para dois ou três anos, são projetos 

contemplados nos objetivos anuais aprovados para 2012, e como são plurianuais carecem de 

autorização prévia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a pedido do 

Partido Socialista iriam fazer uma interrupção dos trabalhos, por cinco minutos. ----------------------- 

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal declarou reaberta a reunião. --- 

-----A Senhora Ana Margarida Lé agradeceu os cinco minutos concedidos, que serviram para 

esclarecerem algumas dúvidas relativamente ao parecer genérico. Informou que o Grupo do Partido 

Socialista gostaria que ficasse salvaguardado que, futuramente nas Assembleias tivessem acesso a 

um relatório ou um documento com a listagem de todos os compromissos plurianuais assumidos no 

último trimestre pela OesteCIM. Votarão no sentido de aligeirar a tramitação legal, mas gostariam 

de continuar a ser conhecedores das tarefas e dos objetivos da OesteCIM. -------------------------------

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

Conselho Executivo à votação. ----------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 6 – Autorização Prévia Genérica para Assunção de Compromissos Plurianuais, foi 

aprovado por maioria, com 1 abstenção. ----------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 4 – APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ATIVIDADE DA 

OESTECIM E DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVAMENTE AO 2º 

TRIMESTRE DE 2012 (DE 01 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2012) -------------------------------

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que se trata do relatório habitual da 

atividade e da situação financeira da OesteCIM e colocou-se à disposição para responder a qualquer 

dúvida existente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 5 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL -----------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Mesa tinha em 

sua posse a Moção sobre a Saúde, que estava subscrita pelos Líderes das três Bancadas presentes, 

PS, PSD e CDU e deu a palavra ao primeiro subscritor, o Sr. Deputado Bombas Amador. ------------

-----O Senhor Bombas Amador interveio para ler a Moção a todos os presentes, a qual se 

transcreve: “A saúde é um domínio fundamental para o desenvolvimento. Não só pelas pessoas, e 

pelo direito que lhes assiste de terem uma resposta adequada nas situações de emergência, mas 

também pelos territórios, ao nível da construção de dimensões de qualidade de vida e de 

segurança que sirvam efetivamente os cidadãos. ------------------------------------------------------------- 

-----As pessoas têm que estar sempre primeiro, têm que ser a referência de todas as decisões 

políticas e económicas. É por isso que entendemos que qualquer estratégia que se possa traçar 

para a organização das respostas hospitalares na região, tem que forçosamente ser construída a 

partir dos reais interesses das populações e dos direitos que constitucionalmente lhes estão 

garantidos, nomeadamente no artigo 64.º da Constituição da República Portuguesa. ----------------- 

-----A Região Oeste atravessa um momento decisivo da sua história, no que diz respeito aos 

cuidados de saúde das suas populações, com contornos preocupantes relativamente à qualidade e 

capacidade de resposta que hoje é disponibilizada aos cidadãos. Na realidade, e sem que se 

conheça uma estratégia consequente, temos vindo a assistir à desarticulação dos serviços que, 

nalguns casos, atinge mesmo um patamar de rutura iminente. As unidades hospitalares, 

progressivamente descapitalizadas de meios e recursos humanos com a consequente degradação 

do serviço prestado, vêm claramente comprometida a sua missão. --------------------------------------- 

-----É, por isso, preciso travar de imediato este estado de coisas, dizendo não ao desmantelamento 

de respostas, quando não há alternativas, nem sequer estratégias para as definir. É por todos 

reconhecido, por exemplo, que nenhuma unidade hospitalar existente na região pode abranger, por 

fusão, as unidades vizinhas. Esta limitação, impõe desde logo que as decisões a tomar de 

reordenamento regional das respostas hospitalares, assentem em soluções criativas que, numa 

primeira linha, não asfixiem o regular funcionamento daquilo que já existe e que tanto custou a 

erguer, piorando ainda mais a situação. -----------------------------------------------------------------------

----Refira-se ainda que a Região Oeste tem potencialidades turísticas e económicas, 
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designadamente no ao nível do turismo balnear, marinho e termal, por exemplo, que serão 

seriamente afetadas se não forem devidamente acauteladas respostas de saúde ajustadas às 

necessidades dos territórios, sustentadas em estratégias criativas e eficientes. ------------------------- 

-----Não rejeitamos a necessidade de introduzir mudanças, no sentido de rentabilizar recursos, 

melhorando a capacidade de resposta para as pessoas que procuram o hospital e os cuidados de 

saúde de um modo geral. Mas defendemos uma mudança criteriosa assente na otimização da 

organização dos serviços hospitalares e na construção de sinergias regionais e não através do 

encerramento de serviços, da diminuição da capacidade de internamento ou da mudança de 

especialidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Propomos que se parta da realidade que temos e que, a partir dela, se definam efetivos 

mecanismos de articulação e sinergias que, aí sim, de uma forma rentabilizada, garantam uma 

resposta adequada às pessoas e aos territórios que as acolhem. Para isso, é preciso parar 

imediatamente com o esvaziamento de condições de funcionamento a que têm sido sujeitas as 

diferentes unidades hospitalares. Antes que seja demasiado tarde. ---------------------------------------- 

-----Nessa medida, a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM, reunida em 15 de junho de 2012, 

deliberou aprovar as seguintes orientações, a fazer chegar ao Sr. Ministro da Saúde, 

Administração Regional de Saúde e Comunicação Social: ------------------------------------------------- 

-----1. Saudar a criação da Plataforma Oestina das Comissões de Utentes da Saúde, como 

expressão clara do empenhamento das populações e boa prática de democracia participativa. ----- 

-----2. Solicitar a cessação imediata das alterações que têm vindo a ser introduzidas nas unidades 

hospitalares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----3. Recomendar que seja retomado e aprofundado o processo de diálogo com as populações, 

designadamente através do envolvimento das autarquias e da Plataforma Oestina das Comissões 

de Utentes da Saúde”. --------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Susana Neves elogiou a dedicação dos intervenientes ao projeto de saúde, que tal 

como a sinopse o refere “a saúde como um valor supremo, como um valor único”. A Moção em 

questão merece o melhor acolhimento por parte de todos e na sua opinião tem um ponto 

fundamental: a fusão de Unidades Hospitalares não pode acontecer e devem lutar para que não 

aconteça. Cada Unidade Hospitalar foi sendo construída segundo um diagnóstico concreto, as suas 

uniões só dariam um prognóstico de falência de serviços, de especialidades, de respostas de 

urgências, de suporte básico de vida, de dignidade na saúde e na doença. Saudou a criação da 

Plataforma Oestina de Comissões de Utentes de Saúde e sugeriu que a mesma vá mais longe do que 

o envolvimento com as autarquias, procure também agir diante dos diagnósticos da saúde, apurados 
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aos níveis das redes sociais dos concelhos, que são verdadeiras comissões locais de 

acompanhamento social e da saúde e estão muito próximos das populações, das instituições 

público-privadas e das instituições da saúde. Permitem ainda mergulhar numa proximidade com os 

atores que compõem uma trilogia de cuidados: os de saúde primários, os cuidados hospitalares, de 

urgência, intensivos e de especializações e os cuidados continuados. Pediu que dirigissem um olhar 

ao estudo da média de internamento dos doentes a ocupar camas de agudos que só necessitam de 

alta social, por falta de cuidados continuados diferenciados e de cuidados comunitários qualificados 

e integrados. A criação da Plataforma deve contemplar todas essas ideias. -------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou a Moção apresentada 

a votação, a qual foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Sobral interveio para relembrar duas questões que não devem ficar 

esquecidas. Uma delas é o empenhamento da OesteCIM relativamente à Linha do Oeste e o desejo 

que não parem o trabalho junto das instituições, no sentido de que a Linha não desapareça e 

relembrou o esforço que tem sido feito, também, por uma Comissão de Utentes e pela autarquia das 

Caldas da Rainha, que pagou um estudo para dar garantias que, de facto, a Linha deve manter-se e 

continuar. A OesteCIM deve continuar o trabalho e mostrar que não está desinteressada e que tem 

informação para dar sobre os contactos que faz com os responsáveis. A outra questão diz respeito à 

Portela + 1 e à possibilidade de haver um segundo aeroporto na zona Oeste. Considera que a ideia 

não deve ser esquecida até pela luta que travaram durante vários anos para ter um aeroporto na Ota. 

A existir outro aeroporto que será o Portela + 1, que seja na Ota, zona pelo qual o distrito da zona 

norte de Lisboa e o distrito de Leiria tanto se bateram. A OesteCIM também deve ter essa 

possibilidade como corolário das suas preocupações. --------------------------------------------------------

-----O Senhor Luís Rodrigues interveio, para em nome do PSD, congratular-se com o Programa 

de Apoio à Economia Local, que foi aprovado recentemente e com o facto de terem disponíveis mil 

milhões de euros para que os Municípios consigam honrar os seus compromissos e, com isso, servir 

da melhor maneira as populações. Mostrou o seu regozijo por o PSD ter liderado o Programa de 

aprovação da verba de mil milhões de euros. -----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou, relativamente à Linha do Oeste, que 

a OesteCIM não descuida do assunto até porque era um dos aspetos mais importantes do que foi o 

acordo das Compensações da Ota. Informou terem conhecimento do estudo feito pela Câmara das 

Caldas da Rainha e que foi abordado pela CIM do Baixo Mondego, que também fizeram um 

estudo, para que pudessem reunir os estudos e os técnicos, para desenvolverem uma proposta 

conjunta. Estão, igualmente, atentos ao assunto da Portela + 1, que é abordado nos Conselhos 
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Executivos, existindo tanto a hipótese da Ota como de Monte Real. --------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alenquer interveio para deixar uma nota 

sobre o assunto da Portela + 1. Qualquer decisão ou deliberação que tenha a ver com uma 

hipotética localização do aeroporto na Ota deverá ter em atenção aquilo que pode ser a pronúncia 

dos órgãos democraticamente eleitos em Alenquer. Alenquer, durante muitos anos, contribuiu para 

que o aeroporto de Lisboa pudesse ficar localizado na Ota e com a decisão da sua deslocalização 

sofreu e, ainda sofre, com aquilo que foi uma decisão errada durante muitos anos. A partir do 

momento em que o aeroporto foi deslocalizado para Alcochete, Alenquer continuou a sofrer com os 

prejuízos de uma servidão aeronáutica, de uma base aérea que não tem aviões e tem lutado para que 

essa servidão seja levantada ou pelo menos reajustada à atualidade aeronáutica dessa unidade aérea. 

Essa luta está em vias de ter um epílogo com uma reformulação daquilo que é a servidão 

aeronáutica da base aérea da Ota, permitindo um desenvolvimento territorial na área adjacente 

àquela unidade. Uma decisão contrária, para que se leve novamente um aeródromo para aquela 

região, leva a que tudo volte ao início, pelo que convirá, também ouvir os órgãos eleitos em 

Alenquer. A Câmara já se pronunciou sobre esse assunto e não estarão disponíveis para voltar a 

uma promessa que não sabem se irá concretizar-se e só a aceitariam com uma cronologia muito 

determinada daquilo que seria uma eventual revitalização do aeródromo. Isso levaria a que o 

Governo, ou quem o determinasse, comprometesse essas datas com Alenquer para que os seus 

órgãos eleitos pudessem aceitar ou não uma nova reviravolta nessa decisão. Referiu, ainda, que 

estarão sempre ao lado do Oeste em tudo o que seja para o seu desenvolvimento, mas não podem 

estar ao lado de decisões, que podem trazer promessas para o Oeste, mas podem durante o tempo 

das promessas, paralisar, uma vez mais, o desenvolvimento do concelho de Alenquer. Estarão com 

o Oeste nessa decisão, a não ser que, no caso de não serem novamente cumpridas as promessas, 

Alenquer possa usufruir de mais compensações do que aquelas que usufruiu até ao momento pela 

deslocalização do aeroporto da Ota. ----------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Jorge Sobral agradeceu as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Alenquer e referiu ter conhecimento que a repercussão dos prejuízos com a deslocalização do 

aeroporto da Ota afetou todo o Oeste, o distrito de Leiria, mas principalmente o concelho de 

Alenquer. Sabe que quando coloca a questão à OesteCIM, a Câmara de Alenquer está envolvida e 

referiu estar ao lado de Alenquer, no pressuposto de que se voltarem a essa possibilidade, terá que 

ser com o vínculo de quem a tomar, que será dentro dos parâmetros de certeza, de respeito, de 

realização para que Alenquer não venha a sofrer mais do que aquilo que já sofreu. --------------------- 
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-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal seguidamente 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 cinquenta e cinco minutos do dia quinze de junho de dois mil e doze, de 

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