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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA TRINTA DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE  

 
-----Aos trinta dias do mês de novembro 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 – Informação do ROC sobre a situação económica e financeira a 30 de junho de 2012 

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

-----Ponto 3 – Aprovação das Grandes Opções do Plano e Proposta de Orçamento para 2013 e 

Mapa de Pessoal da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ------------------------------------------------- 

-----Ponto 4 – Aprovação da Atualização da Tabela de Taxas da OesteCIM; ---------------------------- 

-----Ponto 5 - Apreciação de informação escrita sobre a atividade da OesteCIM e da sua situação 

financeira, relativamente ao período de junho a novembro de 2012; -------------------------------------- 

-----Ponto 6 - Outros assuntos de Interesse Regional. ------------------------------------------------------- 

-----Presidiu aos trabalhos a Mesa composta pelo Sr. José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro 

(Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal), o Sr. João José Dias Ferreira (na substituição 

do lugar de 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: Pedro 

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

Nuno Gonçalo Cruz Inácio, em substituição de Fernando Augusto Marques Rodrigues, Maria de 

Lourdes Lopes de Matos Ferreira Calçada, Luís Filipe Faria de Brito Barros Mendes, Luís Manuel 

Gonçalves Rodrigues, João Pedro Marquis Garcia Rodrigues, 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, Carlos Manuel Teixeira 

Marques, Pedro Gaspar Rodrigues, Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa, Vasco Luís Lima 

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

Pedro Miguel de Oliveira Marques, em substituição de Daniel Miguel Rebelo, Vítor Manuel 

Marques Fernandes, em substituição de Jorge Manuel Santos Sobral, Teresa Maria Farto Faria de 

Sousa, Hernâni Luís Henriques Santos, Fernando Rui Pereira de Oliveira, em substituição de Carla 
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Maria Pereira Custódio, Joaquim Ascenção Pequicho, 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, José Ferreira de Sousa Coutinho, em substituição 

de José Luís Rocha de Oliveira, Rui Miguel Matos Cosme Vargas Henriques, Licínio Pereira, em 

substituição de Rogério Manuel Dias Cação, Natália Susana Colaço Rocha, em substituição de 

Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, José António Bombas Amador, Vítor Manuel Mineiro Lourenço, 

Rui Manuel Machado Carvalho, Jorge Henrique Horta Ferreira, em substituição de Alberto Manuel 

Avelino, Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, José Augusto Clemente de Carvalho, Marco 

Henriques Claudino, António Carlos Nunes Carneiro e Rita João de Maya Gomes Sammer.---------- 

-----Tiveram falta justificada os membros: Anabela Martins Sá, Maria Helena Pereira Nogueira 

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

José Luís Rocha de Oliveira, Rogério Manuel Dias Cação, Daniel Miguel Rebelo, Anabela Blanc 

Capinha Corado, César José Lourenço dos Santos, Susana Maria Ribeiro Neves, José António 

Leitão da Silva, Vítor Miguel Silva Delgado Marques, Alberto Manuel Avelino, Jorge Manuel dos 

Santos Sobral, Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, António Alberto Carvalho Santos, Sabrina Ribeiro 

(membro substituto), José António do Vale Paulos (membro substituto), Ana Elisa Pedreira Martins 

(membro substituto), Ana Margarida Gaio Henriques Neves (membro substituto) e Paulo Ribeiro 

(membro substituto). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Tiveram falta injustificada os membros: José Carlos Ribeiro Capinha, Fernando Augusto 

Marques Rodrigues, Vítor Manuel Teixeira Narciso, Casimiro Francisco Ramos e Vítor Manuel 

Feliciano Pintéus. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Marques Inácio, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Jorge Manuel da Cunha 

Mendes Riso, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cadaval, Aristides Lourenço Sécio, o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Manuel Soares Miguel, o Sr. Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Lélio Raimundo Lourenço, o Sr. Vice-

Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, Nuno Manuel Mota Silva, a Sra. Chefe de Gabinete 

da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Ana Paula Neves, a Sra. Vice-Presidente da Câmara 

Municipal da Nazaré, Mafalda Vigia Tavares, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos, Humberto da Silva Marques, e o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sobral de 

Monte Agraço, José Alberto Quintino da Silva. -------------------------------------------------------------- 

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

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



FL. 304 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 12/ 2012 Reunião de 30.11.12 

 
Deputado Rui Miguel Matos Cosme Vargas Henriques, do Município de Óbidos, em substituição 

da Sra. Deputada Sílvia Sara Sousa Saramago, que renunciou ao mandato; o Sr. Deputado Vítor 

Manuel Teixeira Narciso, do Município de Alenquer, em substituição do Sr. Deputado Vladimiro 

Castilho de Matos, que suspendeu o mandato (não tomou posse por não estar presente), a Sra. 

Deputada Carla Maria Pereira Custódio, do Município da Lourinhã, que substitui o Sr. Deputado 

Artur Mário do Rosário e Silva, (não tomou posse por não estar presente) e o Sr. Deputado Duarte 

Nuno Batista Ferreira, do Município de Caldas da Rainha, em substituição do Sr. Deputado Mário 

António Duarte Pacheco, que renunciou ao mandato (não tomou posse por não estar presente). ------ 

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

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 11 da 

última reunião, realizada dia 15 de junho 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 nove abstenções. ----------------------------- 

-----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 05/07/2012, com envio da Moção: 

Saúde no Concelho da Nazaré; ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Email da Deputada Sílvia Sara Sousa Saramago, datado de dia 20/11/2012 a informar que 

renunciou ao seu mandato na Assembleia Municipal de Óbidos por motivos de incompatibilidade 

de funções; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Email do Deputado Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, datado de dia 20/11/2012 a informar que 

pediu suspensão de mandato na Assembleia Municipal de Peniche; --------------------------------------- 

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

-----Email da Câmara Municipal de Alenquer a informar que o Deputado Vítor Manuel Teixeira 

Narciso substituirá o Deputado Vladimiro Castilho de Matos na Assembleia Intermunicipal da 
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OesteCIM, pelo motivo deste ter pedido suspensão de mandato na Assembleia Municipal de 

Alenquer; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Email da Câmara Municipal de Óbidos a informar que o Deputado Rui Miguel Matos Cosme 

Vargas Henriques substituirá a Deputada Sílvia Sara Sousa Saramago na Assembleia 

Intermunicipal da OesteCIM, conforme estabelecido na Ata da sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal de Óbidos de dia 28 de junho de 2012. ------------------------------------------------------------ 

-----LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA -------------------------------------------------

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

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

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

-----Três ofícios datados de 20/06/2012, dirigidos ao Presidente do Conselho Executivo da 

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

Assembleia Intermunicipal de dia 15/06/2012, relativamente aos pontos discutidos; -------------------

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

-----Ofício datado de 20/06/2012, dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal de Alenquer a 

solicitar a indicação do Deputado que substituirá o membro Vladimiro Castilho de Matos na 

Assembleia intermunicipal da OesteCIM; ---------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de 20/06/2012, dirigido a Sua Excelência o Ministro da Saúde, com envio da 

Moção sobre a “Saúde no Oeste”, aprovada na reunião de dia 15 de junho de 2012; -------------------

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

-----Ofício datado de 20/06/2012, dirigido à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo, com envio da Moção sobre a “Saúde no Oeste”, aprovada na reunião de dia 15 de junho de 

2012; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Doze ofícios datados de 07/11/2012, dirigidos aos Presidentes das Assembleias Municipais das 

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

dia 30 de novembro de 2012; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Email datado de 09/11/2012, dirigido a todos os Deputados da Assembleia Intermunicipal a 

informar do pagamento da reunião de dia 25 de novembro de 2011; --------------------------------------

-----Documento 7 -------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Email datado de 09/11/2012, dirigido a todos os Deputados da Assembleia Intermunicipal e 

Presidentes de Câmara da OesteCIM a informar que os documentos de apoio à reunião de 

novembro, se encontram disponíveis para consulta; --------------------------------------------------------- 

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

-----Email datado de 20/11/2012, dirigido ao Deputado Rui Miguel Matos Cosme Vargas 

Henriques, do município de Óbidos, para informar que será convocado a tomar posse em 

substituição da Deputada Sílvia Sara Sousa Saramago, na Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; 

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

-----Email datado de 20/11/2012, dirigido ao Deputado Vítor Manuel Teixeira Narciso, do 

município de Alenquer, para informar que será convocado a tomar posse em substituição do 

Deputado Vladimiro Castilho de Matos, na Assembleia Intermunicipal da OesteCIM;-----------------

-----Documento 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email, datado de 20/11/2012, dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal de Peniche a 

solicitar a indicação do Deputado que substituirá o membro Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, na 

Assembleia intermunicipal da OesteCIM. --------------------------------------------------------------------- 

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

-----O Senhor Pedro Costa interveio para defender a linha do Oeste e informou que esta tem mais 

de cem anos e encontra-se a passar grandes vicissitudes devido às greves dos maquinistas. A 

supressão do número de comboios acarreta grandes problemas de mobilidade aos utilizadores, 

principalmente, aos estudantes da região. Solicitou que a Assembleia Intermunicipal pudesse 

transmitir os problemas causados pelas greves à CP. Como eleito de uma Junta de Freguesia, 

lamentou que o colega Marco Claudino ainda não estivesse presente, pelo facto de ter algumas 

corresponsabilidades em termos do Governo, ao nível da Lei de agregação de freguesias e disse 

estarem a ser realizadas mudanças estruturais sem ouvirem as Juntas de Freguesia, mostrando o seu 

total desagrado pela maneira como estão a conduzir a situação. Com a chegada do colega Marco 

Claudino, apelou a que o Governo tivesse em conta a questão da especificidade das freguesias 

rurais, fazendo uma diferenciação entre o mundo rural e o citadino. -------------------------------------- 

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

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

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo começou por desejar a todos, votos de 

Boas Festas. De forma sucinta, falou setorialmente de algumas matérias em que a OesteCIM se 
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tem, recentemente, envolvido. Abordou a questão do turismo e a proposta de Lei que vai ser 

debatida na Assembleia da República, tendo referido que os Deputados receberam um documento 

sobre o futuro do Turismo do Oeste, elaborado pelo Deputado António Carneiro. Na área da saúde, 

informou que está calendarizada uma reunião de trabalho para o dia treze de dezembro, com o 

Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste. Informou que estão a estudar o 

Programa Estratégico Oeste 2020, que será estruturante e decisivo para o futuro da região. Em 

relação à Pisoeste, informou que foi entregue aos Líderes de Bancada, um Relatório da Comissão 

Liquidatária relativamente à situação da empresa. Informou ainda, que estiveram reunidos, na 

presente semana, com a Sra. Ministra da Agricultura, onde abordaram, essencialmente dois 

assuntos, o anunciado aumento da água e do saneamento básico e o problema dos agricultores da 

região, relativamente aos preços praticados por parte das grandes superfícies. Por fim, mostrou-se 

disponível para responder a qualquer questão. ----------------------------------------------------------------

-----PONTO 2 – INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2012 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo referiu que a informação do ROC está 

consubstanciada documentalmente e passou a palavra ao Secretário Executivo da OesteCIM.--------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que o Sr. Gonçalves Roberto, 

Revisor Oficial de Contas (ROC) se atrasou, mas que todos tiveram acesso à informação aprovada, 

por unanimidade, pelo Conselho Executivo, na sua reunião de quinze de novembro de 2012. A 

informação realça que, à data de trinta de junho de 2012 e, tendo como comparação a execução do 

orçamento de 2011, verifica-se à mesma data, uma maior execução, refletida também na execução 

do Plano Plurianual de Investimentos (PPI). Outra nota de realce diz respeito à transferência 

financeira que devia ter sido realizada no âmbito do prejuízo da Pisoeste, relativamente ao ano de 

2010 e 2011 e que não foi realizada no seu valor total. ------------------------------------------------------ 

-----O Senhor José Augusto Carvalho interveio para colocar algumas perguntas, nomeadamente, 

qual a explicação para a redução de encargos com pessoal, qual a explicação para o desequilíbrio 

existente entre as receitas correntes de 864. 502,40 euros e as despesas correntes de 1.013.437,96 

euros e, ainda, uma explicação para o acréscimo de despesas correntes. ----------------------------------

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo informou que uma das perguntas talvez 
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possa respondida com o facto de todos receberem menos ordenado e passou a palavra ao Secretário 

Executivo da OesteCIM. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Secretário-Executivo da OesteCIM esclareceu que a redução de encargos com 

pessoal se deve ao não pagamento dos subsídios de férias e ao facto de não ter havido pagamentos 

de horas extraordinárias, bem como aos diversos cortes impostos por legislação. Em relação ao 

desequilíbrio existente, explicou que este é compensado pelo saldo da gerência anterior. ------------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para, em nome da Assembleia Intermunicipal, mostrar o 

seu desagrado pela não comparência do Revisor Oficial de Contas, na discussão do ponto em causa. 

----- PONTO 3 – APROVAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DE 

ORÇAMENTO PARA 2013 E MAPA DE PESSOAL DA COMUNIDADE 

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

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo informou que a previsão, em termos de 

orçamento, é de cinco milhões e setecentos e setenta mil euros. Relativamente ao ano anterior, 

trata-se de um número global que representa uma redução de 15%. Mantêm-se, em termos de 

orçamento e em termos de PPI, duas grandes rubricas de investimento por parte da OesteCIM, o 

projeto SAMA e a regularização da Pisoeste, dossier a ser concluído no próximo ano. No que 

concerne ao Mapa de Pessoal, a situação mantém-se, não há previsão de diminuição ou aumento de 

pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor José Augusto Carvalho interveio para questionar aspetos relativos aos projetos da 

OesteCIM. Primeiro, questionou como é que se efetua o acompanhamento da Lei de Bases de 

Ordenamento do Território e do Solo, integrado num dos projetos a desenvolver no Objetivo 

Estratégico I. Em segundo lugar e, relativamente ao objetivo Estratégico II, pretende saber, maiores 

detalhes em relação às Parcerias Institucionais, tendo em conta as dificuldades atuais e as 

virtualidades que poderão ocorrer com a implementação de um quadro de parcerias. ------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM explicou, em relação à primeira questão, que 

desde 2011 são feitos contactos com o Governo sobre o assunto da Lei do Solo, tendo a OesteCIM 

participado em algumas sessões de esclarecimento. Tendo em conta que, o atual Governo, tem para 

aprovação a nova Lei de Bases de Ordenamento do Território e do Solo, a OesteCIM vai continuar 

a acompanhar o projeto, que considera estratégico para a Região Oeste e a intervir no que estiver ao 

seu alcance. Em relação à segunda questão, tendo em conta a estratégia 2020 e o começo dos 

trabalhos, explicou que vão realizar um trabalho partilhado com todos os parceiros do Oeste e a 
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gestão de parceiros institucionais vai ser indispensável para a prossecução dos trabalhos. Informou 

ainda, que vários projetos da OesteCIM decorrem com as parcerias institucionais estabelecidas, 

como é o caso do Batterie, da Mobilidade, da Rede Oeste Empreendedor, dos trabalhos realizados 

no âmbito do turismo e da comunicação. Nos últimos dois anos, a OesteCIM tem tido um papel 

importante no âmbito das parcerias institucionais, ao nível local, regional, nacional e internacional, 

dado que é a forma de desenvolver vários projetos e trazer mais valias à Região Oeste. ---------------

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

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

----- O Ponto 3 – Aprovação das Grandes Opções do Plano e Proposta de Orçamento para 2013 e 

Mapa de Pessoal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado, por maioria, com quarenta 

e três votos a favor e uma abstenção. --------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 4 – APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS DA 

OESTECIM -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo informou os presentes da chegada do 

Revisor Oficial de Contas. Relativamente ao ponto em discussão, informou tratar-se de uma 

atualização da Tabela de Taxas da OesteCIM, com referência à publicação do Índice de Preços ao 

Consumidor, referente a Outubro, no site oficial do Instituto Nacional de Estatística, no valor de 

2,1%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----O Ponto 4 – Aprovação da Atualização da Tabela de Taxas da OesteCIM, foi aprovado, por 

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

-----PONTO 5 - APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ATIVIDADE DA 

OESTECIM E DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVAMENTE AO PERÍODO 

DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2012 ----------------------------------------------------------------------

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo informou que se trata de uma informação 

escrita no que concerne à atividade e situação financeira da OesteCIM e passou a palavra ao 

Secretário Executivo para maiores esclarecimentos. ---------------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM interveio para realçar que a OesteCIM tem 
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pautado a sua atividade, tendo em conta a redução de custos e a sustentabilidade, em conjunto com 

a OesteSustentável – Agência de Energia e Ambiente da Região Oeste, esforço que se tem refletido 

no consumo de energia no edifício da OesteCIM. Realçou, igualmente, o projeto da Central de 

Compras do Oeste, tendo referido as poupanças que têm conseguido através da Plataforma de 

Informação de Cotações do Oeste (PICO) e informou que já deram início aos Acordos-Quadro no 

âmbito dos combustíveis. A este nível as poupanças vão ser de cerca de cinquenta e oito mil e 

quinhentos euros, em posto de combustível e seis mil e seiscentos euros, a granel. A OesteCIM vai 

ter de receitas, cerca de vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco euros. Em termos de 

poupanças com os elevadores, papel e economato, higiene e limpeza e consumíveis de impressão 

nos doze Municípios, negociaram um valor de cerca de duzentos e oitenta mil euros, com 

poupanças de cerca de setenta mil euros. O investimento feito com o projeto está rentabilizado. ----- 

-----PONTO 6 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL ----------------------------- 

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

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

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo referiu não ter mais informações e 

mostrou-se disponível para prestar algum esclarecimento posterior, caso fosse necessário. -----------

-----O Senhor Alberto Pereira interveio para partilhar uma preocupação dos munícipes caldenses, 

com o encerramento do Hospital Termal. É uma situação que se tem arrastado e para a qual não têm 

recetividade para encontrar uma solução. Os caldenses não têm tido sorte com os Governos, desde 

o 25 de abril, o Hospital Termal tem sido sempre “arrumado numa prateleira” e não tem tido, da 

parte de quem governa, a atenção que merecia. Estão na expetativa do plano que virá a ser criado 

para a saúde na Região Oeste. Referiu, que os oestinos têm um estigma, são esquecidos, e tomou 

como exemplo, as contrapartidas do aeroporto da Ota, que nunca chegaram ao Oeste. Devem 

refletir sobre a sua forma de atuar, têm que criar sinergias próprias para terem maior peso e 

conseguirem aquilo que ambicionam para o Oeste. ----------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Costa interveio para informar que se revê no documento apresentado pelo 

Deputado António Carneiro, relativamente ao futuro do Turismo do Oeste. É uma vergonha para o 

Oeste perderem uma Região de Turismo. Dirigiu-se aos Srs. Presidentes de Câmara do Oeste e 

perguntou se não têm força para manter a Região de Turismo do Oeste. Dirigiu-se, igualmente às 

pessoas que estão no Governo em lugares de destaque e perguntou, se não têm força para lutar pelo 

Oeste, para que este continue a existir como marca. Será que o trabalho desenvolvido durante anos 

pelo Sr. António Carneiro, enquanto Presidente da Região de Turismo do Oeste, vai ser deitado a 

perder? Será que Lisboa e Vale do Tejo vão ter sensibilidade para o Oeste? Por fim, questionou, 
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igualmente, se o Oeste vai perder o Hospital Termal e o Hospital do Barro, em Torres Vedras, 

referindo que no Oeste não está tudo bem, existem vários problemas. ------------------------------------

-----O Senhor Pedro Guerra defendeu a intervenção anterior, no que se refere à preocupação de 

todos os oestinos, em relação à sua marca e ao trabalho já desenvolvido na área do turismo. Devem 

fazer tudo para preservarem e defenderem a marca Oeste. Corroborou a ideia de que o país e a 

Região Oeste não estão bem, a Europa está em crise e as dificuldades são muitas. Mas as coisas 

positivas que acontecem também merecem ser realçadas e destacadas, como é o caso da 14ª Mostra 

de Doces Conventuais de Alcobaça. Tem sido um evento de grande sucesso, principalmente após a 

sua mudança para o Mosteiro de Alcobaça, grande baluarte da Ordem de Cister, Património da 

Humanidade. No presente ano, com a presença de várias televisões e, principalmente, com a 

emissão de seis horas da TVI, no programa “Somos Portugal” houve grande visibilidade para 

Alcobaça e para o Oeste. Prestou o seu apreço à Câmara Municipal de Alcobaça pela criação e 

desenvolvimento do evento. -------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor António Carneiro começou por justificar o seu absentismo nas reuniões do presente 

órgão. Em relação ao turismo do Oeste, explicou que aos primeiros rumores das alterações à Lei do 

Turismo e após o primeiro anúncio do Sr. Ministro da Economia, a vinte e sete de setembro de 

2011, reuniu na OesteCIM, com os Presidentes do Conselho Executivo, que sempre estiveram ao 

lado da sua Região de Turismo. São a única Região de Turismo do país que tem território 

coincidente com a sua Comunidade Intermunicipal. Relembrou, que a entrada de Alcobaça e 

Nazaré no Turismo do Oeste deveu-se, exclusivamente, ao trabalho realizado na OesteCIM, que 

desenvolveu todos os esforços para que o Governo repusesse a justiça de fazer coincidir o território 

da sua NUT III com a sua Região de Turismo. A relação entre a OesteCIM e o Turismo do Oeste 

tem sido plena e quando trouxe o plano b) da Região de Oeste e Vale do Tejo, foi-lhe dito que 

primeiro iam lutar pelo Oeste e só depois viria o referido plano b) Oeste e Vale do Tejo. 

Atualmente, já não estão sequer no plano b). Informou que a vinte e nove de fevereiro de 2012, na 

cerimónia de abertura da Feira de Turismo em Lisboa, tiveram a presença de um elevado número 

de Presidentes de Câmara, que defenderam o turismo e mostraram ao Sr. Ministro da Economia e à 

Sra. Secretária de Estado do Turismo que estavam unidos em defesa da Região Oeste. Seria injusto 

da sua parte não frisar, também o papel que o Deputado Duarte Pacheco teve nos bastidores, até à 

terceira versão da Lei. Independentemente das filiações partidárias de cada um, todos têm mostrado 

união na matéria do turismo. Teve consciência que o plano a) de manter a marca Oeste era para 

acabar, porque o Governo anunciara, claramente, a redução do número de Regiões de Turismo. A 

situação era, contudo, pacífica porque aquando da revisão do Governo, realizada pelo PS em 2008, 
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já haviam feito uma proposta ao Governo, de fusão do Ribatejo, Leiria-Fátima e Oeste, que 

constituiriam uma região com massa crítica, unindo três territórios que se interligavam. A proposta 

não foi aceite e o Governo atribuiu ao Oeste, a Leiria-Fátima e a Lisboa e Vale do Tejo um Pólo 

Turístico para cada região. A relação da Região de Turismo do Oeste com a de Vale do Tejo é 

excelente, daí que tenham pensado que a maneira de salvar a marca Oeste era serem realistas e 

“agarrarem-se” ao PROT-OVT (Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do 

Tejo), documento estruturante do Estado Português. Dessa forma, teriam a marca Oeste no nome da 

Região. Se tal tivesse acontecido, não sente que sairiam derrotados. A situação estava prevista na 

segunda e terceira versão do Projeto-Lei. Até há quinze dias atrás, a versão do documento que 

estava pronta para ir a reunião de Conselho de Ministros, consignava cinco Regiões de Turismo, 

uma delas, denominada Oeste e Vale do Tejo e destacava as duas Áreas Metropolitanas de Lisboa e 

Porto. Tudo foi realizado com o consenso de todas as Regiões de Turismo, com a Junta 

Metropolitana do Porto, com a Área Metropolitana de Lisboa, com a Associação de Turismo de 

Lisboa e do Porto e com os principais agentes dessas respetivas regiões, nomeadamente os Srs. 

Presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto e a Confederação do Turismo Português, que foi a 

única entidade com quem, desde o início, a Sra. Secretária de Estado dialogou em relação à Lei. O 

Turismo do Oeste só foi ouvido por duas ocasiões, a quatro de dezembro de 2011 e a 29 de 

fevereiro de 2012. Nunca tiveram na sua posse qualquer documento do Governo, nem nunca 

estiveram presentes em nenhuma reunião para discutir o Projeto de Decreto-Lei. A Confederação 

do Turismo foi, sempre dialogando com a Sra. Secretária de Estado do Turismo e o que estava em 

causa era conseguirem que fossem os privados a gerir o dinheiro público. No momento, está em 

causa a promoção externa que é feita do país pelas Agências Regionais de Promoção Turística, 

associações de direito privado, que em cada seis euros gastos na referida promoção, cinco euros são 

públicos, um dado pelas Regiões de Turismo, que transferem quarenta mil euros por ano, para a 

Associação de Turismo de Lisboa e quatro dados pelo Turismo de Portugal. No final, essas 

associações apenas promovem os que são sócios. Enquanto as Regiões de Turismo sempre foram a 

casa das suas empresas e sempre permitiram o acesso a todos, nos seus balcões e stands. A nova 

Lei altera em muito o que era o papel das Regiões de Turismo no terreno, mas tinha uma vantagem, 

afinava o mapa como pretendiam e voltava a dar a promoção externa às Regiões de Turismo. 

Contudo, para grande surpresa de todos, o Sr. Ministro Miguel Relvas impôs a mudança para 

apenas cinco Regiões. Não haverá poupança alguma com as cinco Regiões, porque as outras duas, a 

Associação de Turismo de Lisboa e a Associação de Turismo do Porto, são duas associações de 

direito privado que o Governo não pode extinguir. A poupança vai incidir na redução de onze 
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Regiões para cinco e na colocação dos trabalhadores afetos a essas entidades, na mobilidade. No 

caso concreto, da Região de Turismo do Oeste, havia consignado, no Orçamento de Estado, 

setecentos e quinze mil euros para a Região, montante igual ao recebido já há quatro anos, mas 

apenas receberam trezentos e vinte mil euros. Daí que a Sra. Secretária de Estado do Turismo possa 

dizer que as Regiões de Turismo têm despesas de funcionamento de cerca de 90%. O montante 

recebido não chega para o aumento dos combustíveis, das comunicações e das deslocações para as 

feiras no estrangeiro. A Região de Turismo do Oeste ainda consegue continuar os seus trabalhos 

porque está a receber dinheiro de candidaturas do Quadro Comunitário de 2009, 2010 e, 

recentemente de 2011, porque dos trezentos e vinte mil euros, duzentos e noventa são para despesas 

de funcionamento. Por fim, referiu que o Oeste ainda tem uma possibilidade de se unir e lutar, 

porque a nova Região Oeste e Vale do Tejo teria o atual Oeste, o antigo Ribatejo e teria Fátima. As 

respetivas Comunidades Intermunicipais assinaram um documento nesse sentido. Não podem 

perder a oportunidade de manter a marca e construírem uma Região mais coerente, com um produto 

poderoso, massa crítica e, sobretudo, um território que não é competidor entre si. O Oeste tem 

golfe, praias, turismo náutico; o Ribatejo tem o turismo rural, a gastronomia e os touros e Fátima, 

tem o turismo religioso. A própria Área Metropolitana de Lisboa aprovou, por unanimidade, um 

texto que foi para os jornais, no qual defendeu a separação de um território, que de momento 

promove, do ponto de vista externo. Em todos os países da Europa as Áreas Metropolitanas estão 

destacadas em relação às restantes Regiões. A nova Lei prevê uma centralização cada vez maior do 

Estado. Por fim, referiu que seria positivo tomarem uma decisão em conjunto a ser transmitida ao 

Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Silveira Botelho referiu estarem num momento em que o Governo acabou de 

anunciar a aprovação de uma Proposta de Lei que redefine, quer as Áreas Regionais de Turismo, 

quer as Entidades Regionais de Turismo. A grande modificação começou em 2008, com a Lei que 

agora se revoga. Existiam dezoito Regiões de Turismo, que correspondiam a destinos e, por sua 

vez, a atividades que tinham capacidade de atração e identidade própria. Fez-se, na altura, um 

esquema de cinco + seis regiões, cinco regiões correspondiam às NUT II, mais cinco polos de 

desenvolvimento turístico que correspondiam a centros de grande atividade turística. O Dr. António 

Carneiro teve uma intervenção extraordinária, conseguindo que o Oeste se mantivesse como Região 

de Turismo, tendo ainda alargado o seu raio geográfico, à Nazaré e Alcobaça. A proposta de Lei 

aprovada em Conselho de Ministros é assustadora para o desenvolvimento turístico do país, 

centraliza as regiões turísticas em apenas cinco regiões que são interlocutoras junto do Turismo de 

Portugal. O Turismo do Oeste é extinto e todo o trabalho realizado, durante trinta anos, para criar a 



FL. 314 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 12/ 2012 Reunião de 30.11.12 

 
marca Oeste como destino turístico e torná-lo conhecido pelos operadores estrangeiros, termina. O 

Turismo do Oeste é incorporado na Região de Lisboa e os Municípios do Oeste diluem-se entre 

todos os outros da Área Metropolitana de Lisboa. O órgão dirigente dessa nova Região tem cinco 

membros na Comissão Executiva, três eleitos pela Assembleia Geral, onde os Municípios do Oeste 

estarão representados e dois são cooptados entre os três eleitos. O peso dos Municípios vai ser zero, 

vão ser diluídos entre os restantes a nível de capacidade de intervenção. O documento prevê, 

também, que nem se possam manter delegações, as existentes, mantêm-se até serem encerradas. As 

seis entidades regionais que vão ser extintas não vão poder manter-se como delegações. Quanto ao 

pessoal, é colocado na mobilidade. Na realidade não existe nenhuma fusão, a estrutura é extinta, o 

que é fundido são os créditos e os débitos. Têm que se confrontar com a realidade e sabem que é 

necessário haver uma Região de Turismo no Oeste, para a promoção, dinamização e articulação da 

sua atividade turística. Têm que reagir e tomar uma posição formal relativamente à situação 

exposta. Questionou se está preparada alguma moção e caso não esteja, que a mesma deve ser 

alinhavada. Mostrou-se disponível para redigir um documento. -------------------------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para falar do assunto do turismo, mas principalmente da 

fome. Há cerca de dois anos falou da saúde e na falta de compressas e outro material em alguns 

Centros de Saúde e, hoje, existem Centros de Saúde e Hospitais a encerrar. A situação tem como 

causa o que se passa a nível geral no país, com as políticas que estão a ser prosseguidas pelos 

Governos, que estão a levar a que as pessoas tenham fome. Preocupa-se com as pessoas que têm 

fome na Região Oeste, até porque faz parte de um grupo de pessoas que estão a representar os 

cidadãos e ainda não ouviu falar nas pessoas. Pediu aos Srs. Presidentes de Câmaras Municipais 

para que, se ainda for possível, valorizem mais o apoio monetário às suas IPSS’s e associações 

várias, nos seus orçamentos para o ano de 2013, porque serão essas instituições a prestar o apoio 

social às populações. No Centro de Emprego de Alcobaça, que engloba a Nazaré, existem mais de 

quatro mil inscritos, desempregados e com dificuldades, pessoas que não terão facilidades em 

arranjar emprego, porque alguém, em tempos, destruiu o setor das pescas, da agricultura e da 

indústria, que agora quer valorizar. Em relação ao turismo devem lutar para que o polo de Turismo 

do Oeste possa ser destacado a nível nacional. Propôs à Mesa da Assembleia que se 

interrompessem os trabalhos, por alguns minutos, para que os líderes de Bancada pudessem aferir 

se têm condições ou se acham relevante que se faça uma moção para se apresentar a Governo, no 

sentido, de lhes fazer ver que o Oeste precisa muito da sua Região de Turismo. ------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal aceitou a sugestão de 

interrupção dos trabalhos, após a intervenção do Deputado inscrito, o Sr. Luis Rodrigues. ------------ 
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-----O Senhor Luís Rodrigues referiu que deveriam partilhar uma reflexão mais profunda 

relativamente ao que são os anseios dos oestinos e saber qual o papel que a presente Assembleia 

Intermunicipal pode desempenhar no Oeste. Dos Partidos da direita aos da esquerda, todos têm um 

empenho e vontade de defender o que é o Oeste e as suas particularidades, mas tem dúvidas que a 

presente Assembleia possa produzir algum efeito útil, da forma como as coisas estão configuradas. 

O Oeste, enquanto região, é concebido pelos doze Municípios representados na Assembleia mas 

nunca conseguiu ter o efeito que se desejava. Para se imporem têm que ter os Srs. Presidentes de 

Câmara de mãos dadas e têm que ter a população a apoiar o que se pretende para o Oeste. Têm que 

saber qual o peso que a Comunidade Intermunicipal do Oeste pode ter. Pensa que as Assembleias, 

existentes nos moldes atuais, vão deixar de existir. Vai passar a existir uma organização em que os 

Srs. Presidentes de Câmara assumirão o papel deliberativo e haverá um Conselho de 

Administração, que gere os interesses da Região. A Assembleia deixa de existir com a composição 

atual e passa a ser um órgão mais restrito em que os Srs. Presidentes de Câmara, mais conhecedores 

da realidade dos seus concelhos, trarão a esse órgão projetos supramunicipais. Nesses projetos 

estará a marca Oeste. A marca não reflete apenas o lado turístico, deve ser defendida 

transversalmente, incluindo para além do turismo, outras áreas fundamentais para que o Oeste saia 

fortalecido. Nessa medida, compete a cada um partilhar as preocupações apresentadas, mas saber se 

podem ser consequentes naquilo que vão debatendo. Parece-lhe que a Assembleia produz efeitos só 

para dentro e que não tem o peso político desejado, para se poderem manifestar com moções que, 

efetivamente, ajudem a combater determinadas dificuldades do Oeste. As moções apresentadas têm 

tido um resultado diminuto. Não tem havido voz ativa, a tendência é defender o que se passa em 

cada um dos Municípios, ainda não há a cultura política para que possam dizer que querem 

defender o Oeste, transversalmente, independentemente de onde é que as estruturas ou projetos vão 

ser localizados. O Oeste tem que ser defendido com argumentos sólidos que possam ter efeito 

prático. Mostrou-se desiludido, por já só faltarem duas reuniões do órgão, para acabar o presente 

mandato e a marca do Oeste não se ter conseguido impor, porque o órgão em si, também não dá 

força para que possam levar as suas ambições, desejos e sonhos, tão longe quanto desejavam. Disse 

ter que partilhar a presente reflexão com todos e, relativamente à moção, já fizeram várias outras e 

o Partido Social Democrata associa-se a que se faça uma moção, que vale o que vale, mas mais vale 

pouco, do que nada e que a façam com o apoio de todas as forças partidárias representadas, para 

que ela seja uma Moção do Oeste e não de algum partido. Mais do que os Deputados, os Srs. 

Presidentes de Câmara, poderão ter um papel importante, ao dizerem a quem de direito, que o 

Turismo do Oeste só consegue ter visibilidade se conseguirem defender a marca Oeste. A partir do 
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momento em que a marca Oeste fica diluída dentro de um distrito como Lisboa é, evidente, que 

todos os oestinos perdem, é mais uma referência que se perde e é mais uma identidade que se dilui. 

Por fim, desejou Boas Festas a todos os presentes. -----------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal interrompeu os trabalhos por 

dez minutos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

passados quarenta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Silveira Botelho informou que redigiram um documento pequeno e simples em que 

falam do trabalho desenvolvido pela Região de Turismo do Oeste e que de acordo com o PROT-

OVT e com as outras Comunidades Intermunicipais da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, defendem 

a criação de uma Região de Turismo do Oeste e Vale do Tejo. Recomendam ao Conselho 

Executivo que solicite uma audiência aos Partidos representados na Assembleia da República, 

fazendo-se acompanhar do Presidente da Assembleia Intermunicipal. Passou a ler a proposta de 

moção, que se transcreve: “A Assembleia Intermunicipal do Oeste reunida em 30 de novembro de 

2012 tomou conhecimento da iniciativa legislativa do Governo tendo em vista a extinção da Região 

de Turismo do Oeste. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando todo o trabalho desenvolvido neste sentido para a implementação interna e 

externa da marca Oeste, sempre construída em estreita ligação com as empresas e os Municípios, 

traduzido no real e visível crescimento da oferta e da procura deste destino turístico;----------------- 

-----Considerando, ainda que as Comunidades Intermunicipais do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do 

Tejo, no âmbito deste processo de reorganização, fizeram chegar ao Governo um documento 

conjunto, em defesa da criação de uma entidade regional de turismo coincidente, territorial e 

nominalmente, com o PROT Oeste e Vale do Tejo. ----------------------------------------------------------

-----A Assembleia Intermunicipal do Oeste manifesta a sua discordância total pela não criação de 

uma entidade regional para o Oeste e Vale do Tejo e recomenda ao Conselho Executivo da 

OesteCIM que solicite audiência, com caráter de urgência, aos Grupos Parlamentares, com 

assento na Assembleia da República, fazendo-se acompanhar do Presidente da Mesa da 

Assembleia Intermunicipal.” Informou que a moção não é dirigida a ninguém, é uma posição sobre 

a extinção da Região de Turismo do Oeste. Moção significa fazer mover, logo não deve ser dirigida 

a ninguém. A moção deverá ser depois difundida como tem sido hábito. --------------------------------- 

-----O Senhor Raul Duarte interveio para questionar se terão ou não uma moção, porque em 

termos de redação não o é e ao fazerem uma recomendação, têm que ser coerentes, o que não 

significa hostilizar, mas, se preciso, ser critico. Existem coisas importantes que têm que manter, o 
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Sr. Presidente da Região de Turismo do Oeste defendeu no passado a reunião de três grandes zonas, 

Lisboa e Vale do Tejo, Oeste e Leiria. Aceita que, o Oeste Sul seja defendido, mas pede permissão 

para que defendam também o Oeste Norte. Como representante do Município de Alcobaça entende 

que existem mais coisas para defender e mais valor a acrescentar à marca Oeste. Solicitou que a 

moção englobe as três zonas, Oeste, Vale do Tejo e Leiria. A referida zona ficaria completa em 

todas as áreas e teria uma posição mais forte em termos de turismo. Na sua opinião existem muitas 

Regiões de Turismo com pouco significado, apenas têm o nome, não têm roteiros, nem 

levantamentos históricos. Referiu ainda que não se devia aproveitar o tema para fazer política, mas 

sim para serem solidários com todas as Regiões e valorizarem o Oeste e a sua marca. Defende e 

votará a favor, da reunião das três zonas, Leiria, Vale do Tejo e Oeste. -----------------------------------

------O Senhor Caria dos Santos lamenta que em coisas simples estejam a ser levantados tantos 

problemas, por causa da política. O que todos estariam a pensar que iria ser feito era uma moção ao 

Governo, de discordância, em relação a uma situação que está a decorrer e que prejudica o Oeste. 

Seja qual for o Governo, terão que ser ouvidos, pelo que a moção terá que dizer, exatamente, o que 

se pretende e ser dirigida ao Governo. A Assembleia Intermunicipal deverá deliberar que o 

Conselho Executivo reúna com o Governo para decidir a situação. A Assembleia tem o poder de 

deliberar, pelo que não terá que aconselhar, deverá deliberar que o Conselho Executivo reúna com 

o Governo. As razões da discordância com o Governo deverão ser apontadas por quem sabe do 

assunto. Estiveram reunidos durante algum tempo a tentar decidir algo, que ninguém definiu. Têm 

que afrontar o Governo, na mesma medida em que estão a ser afrontados. -------------------------------

-----O Senhor António Carneiro referiu que não pretendia causar tanta polémica mas não pode 

aceitar que digam que se está a fazer política. Informou que foi a duas reuniões em Leiria, onde 

assinaram um documento conjunto, mas na realidade, esse facto já faz parte do passado. O país está 

“arrumado” pelas NUT II e nunca viu o concelho da Batalha, Leiria ou Porto de Mós, preocupados 

em alterar a NUT II e irem para Lisboa. Em 2008 estava tudo organizado pela NUT II quando a 

Sra. Isabel Damasceno e o Reitor do Santuário de Fátima se queixaram ao Sr. Primeiro-Ministro, 

Eng.º José Sócrates, que não tinham um Polo de Turismo para Leiria/Fátima. Foi nessa altura, que 

foi criado um Polo de Leiria/Fátima com um erro técnico, porque o Polo do Plano Estratégico 

Nacional para o Turismo tinha Alcobaça e Nazaré com o Oeste e quando foi criado o Polo de 

Leiria/Fátima incluíram-lhe esses dois concelhos. Por esse motivo teve que ser criado depois um 

Decreto-Lei a introduzir Alcobaça e Nazaré no Oeste, conforme estava no Plano Estratégico 

Nacional para o Turismo. Todos os documentos estratégicos, quer do turismo, quer do ordenamento 

do território organizaram o país pela NUT II, de momento, não há nada a fazer. Só teriam, 
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anteriormente, conseguido mudar alguma coisa, se o Pinhal Litoral se tivesse juntado à NUT II de 

Lisboa e Vale do Tejo, o que não aconteceu. De momento, é uma situação irreversível, os mapas 

estão desenhados, apenas estão a colocar as Regiões de Turismo no mapa já desenhado. O único 

argumento do Oeste junto do Governo é a existência do PROT-OVT e até à intervenção do Sr. 

Ministro Miguel Relvas conseguiram criar um território turístico coincidente com o PROT-OVT. A 

questão de Leiria só poderá vingar se a Região de Leiria se unir e conseguir alterar a NUT porque o 

Governo diz que o país está “arrumado” em cinco NUT’s, logo cinco áreas regionais de turismo 

coincidentes com as NUT’s. No dia em que o Governo alterar as NUT’s, automaticamente o 

território altera, mas é um trabalho a ser feito no Ministério do Ordenamento do Território e não no 

Ministério da Economia. A presente luta consiste em repor o que estava na segunda e terceira 

versões do documento, a consignação do Oeste e Vale do Tejo, separado da Área Metropolitana de 

Lisboa. É necessário que se faça um documento que chegue ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. 

Ministro da Economia e à Sra. Secretária de Estado do Turismo. Deverá ser uma moção objetiva, 

dirigida a um projeto de Lei que está aprovado, no sentido de tentar alterar e repor a versão anterior, 

que tinha coerência e fundamentação técnica ao nível do ordenamento do território com o PROT. --

-----O Senhor Jorge Ferreira interveio para fazer uma proposta de operacionalização para tentar 

desbloquear o processo. Partindo do princípio que o consenso foi alcançado, têm condições para 

que a Assembleia delibere em conformidade. Reteve a informação prestada pelo Deputado Luís 

Rodrigues que fez uma análise transversal da Assembleia Intermunicipal onde focou que, por 

vezes, é o próprio órgão que não tem capacidade de atuação e operacionalidade no seu âmbito 

exterior. No presente caso, percebendo-se que, o assunto é urgente, torna-se necessário agir 

rapidamente. Na sua opinião, os termos consensuais, haja ou não referência adicional ao triângulo 

que envolve Fátima e Santarém, onde também refere ter havido, na sua opinião, algum consenso, 

manter-se-iam e a moção seria enviada à Sra. Secretária de Estado do Turismo, ao Sr. Ministro da 

tutela, ao Sr. Primeiro-Ministro, à Presidência da Assembleia da República e aos diferentes Grupos 

Parlamentares. A moção seria acompanhada de uma solicitação de reunião a cada um dos Grupos 

Parlamentares, com uma representação da presente Assembleia, que integraria a Mesa, o Sr. 

Presidente da Região de Turismo e a representação concelhia, através de alguns membros dos 

partidos que compõem a Assembleia Intermunicipal. --------------------------------------------------------

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo referiu a intervenção do Deputado Silveira 

Botelho, que apresentou resumidamente a história das instituições públicas na área do turismo e a 

intervenção do Deputado Luís Rodrigues, relativamente à problemática que existe na falta de 

legitimidade regional da Assembleia, que precisa da legitimidade democrática através do voto 
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direto e passar do patamar do intermunicipalismo para o do regionalismo. Há algo na proposta de 

Lei, que tem grande importância, trata-se de um híper centralismo que põe em causa a dinâmica e a 

própria autonomia local, que está reconhecida na sua Carta Europeia. Os processos de 

intermunicipalismo são processos de adesão de voluntarismo de cada Município, que pretende 

pertencer a uma área; todos têm interesse em estarem congregados e a Comunidade Intermunicipal 

ganha força política e legitimidade pela vontade voluntária dos Municípios, em fazerem parte da 

mesma. É uma construção jurídica em que todas as sensibilidades e bons sensos têm que ser uma 

busca constante pela unanimidade dos processos intermunicipais. Nesse pressuposto, tudo o que 

seja ampliar ou alterar a área de ação, neste caso, da área de turismo, deve ser feita com o esforço 

de todos. Percebe o argumento do ordenamento do território dividido pelas NUT’s e qual a 

estratégia, mas, na sua opinião, a questão de princípio, que está subjacente, é saber qual o desejo 

dos representantes dos Municípios, independentemente de qualquer outra organização 

administrativa que já esteja aduzida no território. Está-se a discutir a proposta de Lei, onde há 

unanimidade, no sentido de terem autonomia e quererem a autonomia dos Municípios na perspetiva 

da execução futura da Região de Turismo e da dimensão do território que ela pretende representar. 

Assim, sabendo que a Assembleia da República tem todos os poderes legais, a questão de princípio 

é pedirem aquilo de desejam. Não lhe faz confusão que se possa voltar a falar numa ampliação para 

a área de Leiria, independentemente dos obstáculos que possa provocar, mas é a Assembleia da 

República que deverá tomar uma decisão. A harmonia do território seria melhor conseguida se 

conseguissem juntar todas as áreas referidas. Referiu ser importante a questão das NUT’s e a 

abrangência a Fátima, porque para além de Lisboa, que é a grande capital nacional à escala do 

Turismo, Fátima tem cerca de cinco milhões de visitantes por ano. Devem defender as questões de 

princípio para que o órgão máximo, a Assembleia da República, tome as decisões que achar 

convenientes e uma questão de princípio que era respeitosa por parte da presente Assembleia, era 

ser o mais ampla possível e concordante com todos os Municípios representados. ----------------------

-----O Senhor Silveira Botelho referiu que quando elaboraram o texto da moção tinham como 

estratégia discordar da proposta de Lei apresentada, defender o trabalho desenvolvido pela Região 

de Turismo do Oeste e defender a criação da Região do Oeste e Vale do Tejo. Havia consenso e a 

questão da junção de Leira foi colocada aquando da elaboração da moção, mas foi depois posta de 

parte, por causa da questão das NUT’s e da estratégia da criação da Região de Oeste e Vale do 

Tejo, que estava em discussão. Foi colocada a questão de não ser delicado “mandar” o Conselho 

Executivo à Assembleia da República daí ter sido feita uma recomendação ao Conselho Executivo 

para que solicitasse uma audiência. Também ficou implícito a quem se iria dirigir a moção, tendo 
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ficado estabelecido que era endereçada nos termos gerais e era pública. Por esses motivos, referiu, 

ter estranhado algumas das intervenções dadas após a reunião realizada para elaboração da moção, 

visto que o texto foi redigido no pressuposto que havia consenso. -----------------------------------------

-----O Senhor Caria dos Santos interveio para informar que poderá ter sido mal interpretado e 

dirigindo-se ao Deputado Silveira Botelho, disse que não estando já presente na fase final, entendeu 

que o documento seria dirigido ao Governo, daí ter dito que têm que o afrontar, independentemente 

do partido a que está afeto. Afrontar, no sentido de lhe fazer chegar a informação. Com certeza que 

a CDU irá votar a favor da moção, mas entendem que deve ser dirigida ao Governo e deverá ser 

acompanhada de uma missão, por parte da presente Assembleia, para defender a causa e não apenas 

apresentarem um papel. No seu entendimento o texto pode não estar bem conseguido mas assume 

as suas responsabilidades por, também, ter participado na elaboração do mesmo. ----------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a moção tem, 

naturalmente, que ser enviada para o Governo, só precisam de saber quais as entidades a quem 

deverão enviá-la. Já anotou, pelas intervenções feitas, que deve ser enviada ao Sr. Primeiro-

Ministro, ao Sr. Ministro da Economia, à Sra. Secretária de Estado do Turismo, à Presidência da 

Assembleia da República, aos diferentes Grupos Parlamentares e também ao Conselho Executivo. 

Informou, ainda, que o assunto já está a ser discutido há bastante tempo, já tem a concordância de 

todos os elementos que intervieram, pelo que deverão passar à prática. ----------------------------------

-----O Senhor José Augusto Carvalho apresentou uma singela proposta de alteração à moção, que 

se transcreve: “ Que a moção apresentada, na parte final, considere a respetiva remessa: ------------ 

-----Secretária de Estado do Turismo -------------------------------------------------------------------------- 

-----Primeiro-Ministro -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ministro da Economia ---------------------------------------------------------------------------------------

-----Grupos Parlamentares -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Presidente da Assembleia da República ------------------------------------------------------------------

-----E que mais se delibere solicitar audiência urgente a cada Grupo Parlamentar, a conceder à 

Mesa desta Assembleia, considerando todo o interesse, que tal delegação seja, igualmente, 

integrada pelo Presidente do Conselho Executivo da OesteCIM e pelo Presidente da RTO“. A 

alteração traduz o essencial da preocupação de todos, com uma comissão de cinco elementos que 

saberá defender, expor e fundamentar os argumentos defendidos. -----------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal propôs que a comissão, à 

imagem do que já foi feito a propósito das contrapartidas do aeroporto da Ota, fosse composta 

também por um representante de cada partido da Assembleia Intermunicipal. --------------------------- 
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-----O Senhor Pedro Guerra referiu que os líderes de Bancada já chegaram a um consenso, mas 

dando razão a quem já disse não se tratar de uma questão partidária, os membros de Alcobaça não 

concordam com o texto apresentado, independentemente de como o território está dividido, trata-se 

de um problema superior. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor António Carneiro informou achar estranho que o Município de Alcobaça apresente 

o problema, ano e meio depois de começada a discussão. Dirigiu-se ao Sr. Vice-Presidente do 

Conselho Executivo e Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, mostrando-se surpreendido 

com a sua posição, tendo em conta as reuniões decorridas com os Presidentes de Câmara do Oeste. 

Pensava que a direção da OesteCIM estava unida no assunto em causa. Não se esquece de quem, na 

Assembleia Municipal de Alcobaça, aquando da adesão de Alcobaça ao Oeste disse mal da região. 

Se querem mudar as NUT’s, Alcobaça é que deverá fazer o pedido ao Governo. Ao fazerem uma 

moção, da maneira que pretendem, vão alterar tudo. Poderão tentar alterar as coisas mas não no 

contexto da presente moção. Estão a tentar reverter uma resolução objetiva do Conselho de 

Ministros e não a discutir uma alteração territorial do turismo em Portugal. Por fim e à margem da 

presente moção, mostrou-se disponível para ajudar Alcobaça, na futura alteração da NUT II. --------

-----O Senhor Vice-Presidente do Conselho Executivo interveio para responder ao Deputado 

António Carneiro. O Município de Alcobaça não tem que falar com o Deputado para alterar a NUT 

II, o Presidente de Câmara do Município tem a legitimidade do seu povo. Se houve um Deputado 

de Alcobaça, que na Assembleia Municipal, teve um comentário menos feliz, foi igualmente um 

Deputado eleito pelo povo. Questionou se alguém havia dito a Alcobaça qual a estratégia existente; 

o próprio processo já sofreu grandes mutações e já houve uma altura em que o Deputado António 

Carneiro concordava com a junção de Leiria, pelo que não há que estranhar que o órgão, 

legitimamente eleito de Alcobaça, vá tomar a decisão que desejar relativamente ao assunto em 

discussão. Nenhuma Assembleia Intermunicipal tem poderes para obrigar o que quer que seja 

relativamente a decisões municipais, só se forem consensuais e acordadas. Ao nível das 

preocupações com o que já foi decidido, em termos de território, deverão deixá-las para a 

Assembleia da República, onde a proposta de Lei vai ser discutida. Não deve haver preocupação 

em acrescentar dados novos, os Deputados deverão poder dizer que a NUT II não resolve a 

situação. Existem muitos Deputados na Assembleia da República, que representam o Oeste e o 

Distrito de Leiria, com opiniões diferentes do Deputado António Carneiro. Perguntou qual o 

problema em alterar a moção e dizer que é Vale do Tejo, Oeste e Leiria. Relativamente à presente 

matéria a Câmara Municipal de Alcobaça considera oportuno alterar a moção e, caso seja 

impossível, que seja o Governo a pronunciar-se. Voltou a referir que foi inteligente a estratégia de 
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se unirem a Fátima mas que a ligação perfeita com o prolongamento do Oeste seria “a cereja em 

cima do bolo”. Se a Assembleia da República disser que o prolongamento do Oeste é impossível, 

afirmou que existem Deputados do Oeste na Assembleia da República que concordam com a 

situação e vão lutar por ela. --------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras interveio para informar que 

em Conselho Executivo e, por unanimidade, sempre foi defendido que há falta de haver um Polo de 

Turismo no Oeste e se houvesse uma agregação por NUT’s defenderiam o Oeste e Vale do Tejo. 

Há mais de um ano que se anda a tratar desse assunto e a posição do Conselho Executivo foi 

sempre a mesma. Os membros da Assembleia deverão fazer o que desejam ou apenas não fazer 

nada. Estão habituados a que não se faça nada e julga ser essa a estratégia. Não estão no início de 

um projeto, mas sim no final e o fim do processo é uma proposta do Governo à Assembleia da 

República a incluir o Oeste em Lisboa e o que se pretende é que nada se faça para que tudo fique 

assim. Introduzir, de momento, um novo elemento, Leiria, é um elemento estranho numa situação 

que está criada há mais de um ano e a Comunidade Intermunicipal do Oeste tem sido coerente na 

sua defesa; não conseguindo o melhor, o Polo do Oeste, conseguindo o menos mau, que é Oeste e 

Vale do Tejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal deu por terminada a discussão 

do ponto e colocou à votação, a moção apresentada pelo Deputado Silveira Botelho, que foi 

aprovada por maioria, com trinta e nove votos a favor, três votos contra e duas abstenções. ----------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal seguidamente colocou à 

votação, a proposta de alteração à moção, apresentada pelo Deputado José Augusto Carvalho, com 

o acrescento que se convoque também o representante do CDS-PP, que foi aprovada, por maioria, 

com trinta e nove votos a favor e cinco abstenções. ----------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Guerra interveio para fazer uma Declaração de Voto em que informou que 

não votou na moção, logo absteve-se na alteração. Votou contra a moção apesar de estar contra a 

extinção do Turismo do Oeste, porque é uma derrota para o turismo da Região, mas sendo de 

Alcobaça defendem uma pretensão, que os Srs. Deputados acharam por bem não incluir no texto da 

moção. Disse ainda que sempre defendeu o Oeste. -----------------------------------------------------------

-----O Senhor Raul Duarte interveio para fazer uma Declaração de Voto, onde informou que 

votou contra a moção, o que era escusado, porque se tivessem dado ouvidos e percebido a 

abrangência do que tinham proposto, tinham conseguido a unanimidade. Embora com a 

solidariedade da união do Oeste, saem com uma mágoa porque se afastam dos seus propósitos. 

Lamentou que um colega da sua Assembleia tenha sido vaiado e disse ter votado contra porque há 
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um grande desconhecimento pela história do Oeste. ---------------------------------------------------------

-----O Senhor António Carneiro interveio para fazer uma Declaração de Voto, onde referiu que o 

voto a favor foi dado face ao pragmatismo do momento. ---------------------------------------------------

-----O Senhor Joaquim Pequicho interveio para fazer uma Declaração de Voto e referiu que tanto 

o seu voto como o da Deputada Fátima Lourenço foi de abstenção porque não estão contra a 

estratégia da moção mas desejavam que fosse feita a referência a Leiria, porque é o desejo do 

concelho da Nazaré. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Senhora Teresa Sousa interveio para dizer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Torres Vedras que lamenta que tenha a opinião que a Assembleia Intermunicipal não serve para 

nada. Os Deputados estão em representação dos Municípios, foram democraticamente eleitos e se 

os trabalhos não rendem é porque existem forças que os bloqueiam e não existe diálogo suficiente. 

Relativamente à questão que estiveram a debater referiu que o Sr. Presidente do Turismo do Oeste 

falou em vários tipos de turismo, mas existe um que falta e do qual não se podem esquecer, o 

turismo de motivação cultural, que é a ligação entre património, economia e desenvolvimento. Tem 

legitimidade para falar no assunto, porque em cinco seminários do Património Regional do Oeste, 

participou em três, com trabalhos. Falou ainda da situação da fome, que deve preocupar todos e 

informou que no fim de semana vai decorrer a campanha do Banco Alimentar contra a Fome e as 

autarquias devem apoiar os cidadãos e as IPSS’s para combater a fome. Relativamente à saúde, foi 

público, que no dia anterior o Sr. Ministro da Saúde esteve em Torres Vedras a convite do PSD da 

Área Distrital do Oeste, onde foram debatidas várias questões, nomeadamente, a gestão dos Centros 

Hospitalares, a diferença existente entre os cidadãos que estão incorporados nas Unidades de Saúde 

Familiar e os que estão sem médico de família e a questão de um único hospital no Oeste. -----------

-----O Senhor Pedro Costa informou que no decorrer da reunião recebeu um email da ANAFRE 

que fala na agregação de freguesias e lamentou a recente tomada de posição com o projeto Lei de 

reorganização das freguesias. É uma lei injusta que vai criar divisões entre as freguesias. -------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal seguidamente colocou à 

votação a aprovação da Minuta da Ata, que foi aprovada por unanimidade e desejou a todos votos 

de Boas Festas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

pela uma hora do dia um de dezembro de dois mil e doze, de que, para constar se lavrou a presente 

Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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