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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

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

DOIS MIL E DOZE  

 
-----Aos trinta dias do mês de abril 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 Revisão Orçamental nº 1 de 2012 da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 3 – Aprovação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2011 da 

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

-----Ponto 4 – Aprovação da Proposta de alterações ao Regulamento Orgânico e de Funcionamento 

da Central de Compras da OesteCIM; -------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 5 - Ratificação do Contrato “Prestação de Serviços de Assessoria na Execução, 

Acompanhamento e Gestão Técnica do projeto BATTERIE no quadro do Programa Operacional de 

Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013”; -------------------------------------------------- 

-----Ponto 6 - Apreciação de Informação escrita sobre a Atividade da OesteCIM e da sua Situação 

Financeira, relativamente ao 1º Trimestre de 2012 (de 01 de janeiro a 31 de março de 2012); -------- 

-----Ponto 7 – 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 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, 

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, Vítor Manuel Prazeres Fonseca dos Anjos, em substituição de Casimiro 

Francisco Ramos, João Carlos Barreiras Duarte, António Fernando Lopes, Luís Francisco Campos 

Silva, Anabela Martins Sá, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, Carlos Manuel Teixeira 

Marques, Pedro Gaspar Rodrigues, Pedro Miguel Machado Rodrigues da Costa, Victor Manuel 
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Feliciano Pintéus, Ana Margarida Rodrigues Silva Lé, em substituição de Elsa Maria Vaz Valente 

Pires, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Daniel Miguel Rebelo, Jorge Manuel Santos 

Sobral, Vítor Manuel Marques Fernandes, em substituição de Mário António Duarte Pacheco, 

António Alberto Carvalho Santos, Teresa Maria Farto Faria de Sousa, João José Dias Ferreira, 

Hernâni Luís Henriques Santos, Fernando Rui Pereira de Oliveira, em substituição de Carla 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 Rocha de Oliveira, Rui Miguel Matos Cosme Vargas Henriques, em substituição 

de Sílvia Sara Sousa Saramago, Anabela Blanc Capinha Corado, Rogério Manuel Dias Cação, 

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

Rui Manuel Machado Carvalho, Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, Ana Elisa Pedreira Martins, 

em substituição de José Augusto Clemente de Carvalho, Susana Maria Ribeiro Neves, Marco 

Henriques Claudino e Rita João de Maya Gomes Sammer.--------------------------------------------------  

-----Tiveram falta justificada os membros: Vladimiro Castilho de Matos, Maria Helena Pereira 

Nogueira Santo, Casimiro Francisco Ramos, Elsa Maria Vaz Valente Pires, Mário António Duarte 

Pacheco, Carla Maria Pereira Custódio, Sílvia Sara Sousa Saramago, Vítor Miguel Silva Delgado 

Marques, José António Leitão da Silva, José Augusto Clemente de Carvalho, António Carlos 

Nunes Carneiro, Ana Margarida Gaio Henriques Neves (membro substituto), José António do Vale 

Paulos (membro substituto) e Duarte Nuno Batista Ferreira (membro substituto). ---------------------- 

-----Tiveram falta injustificada os membros: César José Lourenço dos Santos, José Luís de Melo 

Silveira Botelho, José Carlos Ribeiro Capinha e Vítor Manuel Teixeira Narciso (membro 

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

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

Manuel da Cruz Lourenço, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Jorge 

Marques Inácio, 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. 

Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, José Manuel Vieira, 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. Vice - Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto da 

Silva Marques, 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. - 
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-----APRESENTAÇÃO DA ACTA ANTERIOR-----------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 9 da 

última reunião, realizada dia 25 de novembro de 2011, 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 três abstenções-------------------------------- 

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

patente ao público uma Exposição Itinerante do Mais Centro «O Centro Quer, a Europa Apoia, a 

Obra Nasce», onde se apresentam algumas das obras já concluídas cofinanciadas pelo Programa 

Mais Centro, em áreas essenciais para o reforço da competitividade e da coesão da Região Centro. 

Relembrou, também a todos os Deputados que exercem funções públicas, a obrigatoriedade de 

indicarem na senha de presença, o valor do ordenado referente ao mês de março, para que a 

contabilidade possa processar o pagamento das mesmas. Por fim, informou que o Deputado José 

Luis de Melo Silveira Botelho e a Deputada Carla Maria Pereira Custódio, não estavam presentes 

para a Tomada de Posse. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 Deputado Alberto Manuel Avelino, datado de dia 12/12/2011, a solicitar uma 

Declaração com o valor anual das suas senhas de presença de 2010 e 2011; ----------------------------- 

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

-----Ofício do Deputado Fernando Augusto Marques Rodrigues, datado de dia 14/12/2011, a 

informar ser aposentado da Caixa Geral de Aposentações e solicitar informações quanto ao 

pagamento das senhas de presença; ----------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 24/02/2012, com envio da Moção: 

Serviços de Saúde na Nazaré; -----------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Câmara Municipal de Alcobaça, datado de dia 01/03/2012, a informar da deliberação 
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tomada na reunião extraordinária do Município, realizada no dia 24 de fevereiro de 2012, 

relativamente aos Serviços de Saúde do Concelho de Alcobaça / Hospital Bernardino Lopes de 

Oliveira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Óbidos, datado de dia 09/03/2012, a informar da 

substituição do Deputado Feliciano José Barreiras Duarte, por renúncia ao mandato, pelo Deputado 

José Luís de Melo Silveira Botelho; ---------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Óbidos, datado de dia 09/03/2012, a informar o nome dos 

cinco membros suplentes para a Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; ------------------------------ 

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

-----Ofício do Conselho Executivo da OesteCIM, datado de dia 30/03/2012, a remeter os 

Documentos de Prestação de Contas de 2011 para apreciação e votação da Assembleia 

Intermunicipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício do Conselho Executivo da OesteCIM, datado de dia 30/03/2012, com três documentos 

anexos, para conhecimento dos Deputados da Assembleia Intermunicipal, dando cumprimento ao 

estipulado no art.º 15º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro; ------------------------------------------------ 

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

-----Convite da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 30/03/2012, a 

convidar o Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, para a Exposição “Sobral de Monte 

Agraço – Património, Cultura e Turismo”; -------------------------------------------------------------------- 

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

-----Convite da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, a convidar o Presidente da Mesa da 

Assembleia Intermunicipal, para a inauguração do Centro de Interpretação das Linhas de Torres em 

Sobral de Monte Agraço; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Convite da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, a convidar o Presidente da Mesa da 

Assembleia Intermunicipal, para a Sessão Temática “Sobral nas Linhas de Torres”; ------------------- 

-----Documento 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Convite da Câmara Municipal da Lourinhã, a convidar o Presidente da Mesa da Assembleia 



FL. 257 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

Ata nº 10/ 2011 Reunião de 30.04.12 

 

Intermunicipal, para as Comemorações do 20º Aniversário da Região Demarcada da Aguardente 

DOC Lourinhã; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ofício do Conselho de Direção da ADRO, datado de dia 19/04/2012, a informar o adiamento 

do IV Congresso do Oeste. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

-----Ofício datado de 29/11/2011, dirigido ao Presidente do Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste com o objetivo de informar qual a deliberação tomada na Assembleia 

Intermunicipal de dia 25/11/2011, relativamente aos pontos discutidos; ----------------------------------

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

-----Ofício datado de 29/11/2011, dirigido ao Presidente do Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste com uma cópia da proposta aprovada por unanimidade, relativa à 

realização da Feira Intermunicipal do Oeste; ------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício datado de 29/11/2011, dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal de Óbidos a 

solicitar indicação do membro a ser convocado para tomar posse na Assembleia Intermunicipal da 

OesteCIM, em substituição do Deputado Feliciano Barreiras Duarte; -------------------------------------

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

-----Ofício datado de 29/11/2011, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Sobral de Monte 

Agraço, a agradecer o convite para a inauguração do Centro de Interpretação das Linhas de Torres 

em Sobral de Monte Agraço; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ofício datado de 06/12/2011, dirigido ao filho do Ex-Presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos, com o objetivo de apresentar os sentidos pêsames pelo falecimento do Dr. António Pereira 

Júnior e informar que foi aprovado um voto de pesar e realizado um minuto de silêncio em sua 

homenagem; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de 06/12/2011, dirigido à esposa do Ex-Presidente da Câmara Municipal de 

Alcobaça, com o objetivo de apresentar os sentidos pêsames pelo falecimento do Dr. Gonçalves 
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Sapinho e informar que foi aprovado um voto de pesar e realizado um minuto de silêncio em sua 

homenagem;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de 12/12/2011, dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras 

com a informação solicitada, sobre o valor anual das suas senhas de presença na Assembleia 

Intermunicipal da OesteCIM; ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Email datado de 14/12/2011, dirigido ao Deputado Fernando Rodrigues, com a informação 

solicitada quanto ao pagamento das senhas de presença;----------------------------------------------------- 

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

-----Doze ofícios datados de 16/03/2012, dirigidos aos Presidentes das Assembleias Municipais das 

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

dia 30 de abril de 2012; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 16/03/2012, dirigido ao Sr. José Luís de Melo Silveira Botelho, a informar 

que tomará posse na Assembleia intermunicipal do mês de abril, em virtude da renúncia ao 

mandato por parte do Deputado Feliciano Barreiras Duarte;------------------------------------------------ 

-----Documento 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Emails datados de dia 30/04/2012, dirigidos aos Deputados da Assembleia Intermunicipal a 

informar que o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas de 2011 da OesteCIM se 

encontra para consulta; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Documento 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ofício circular datado de dia 17/04/2012, dirigido aos Srs. Presidentes da OesteCIM e aos 

membros da Assembleia Intermunicipal com a convocatória para a presente reunião;------------------ 

-----Documento 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Email datado de 17/04/2012, dirigido a todos os Deputados da Assembleia Intermunicipal a 

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

-----Documento 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Emails datados de 27/04/2012, dirigidos a todos os Deputados e substitutos presentes na 

reunião de dia 20 de junho de 2011, a informar que a reunião foi paga e qual o valor que foi 

transferido para cada um. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

-----O Senhor Carlos Marques referiu que nas últimas duas Assembleias Intermunicipais, grande 
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parte do tempo foi gasto para discutir o problema da Pisoeste e gostaria de saber o ponto de 

situação e qual a evolução que o assunto mereceu, desde a última Assembleia Intermunicipal. 

Embora o Relatório de Contas foque o problema em concreto da Pisoeste, o mesmo deve ser 

abordado, com o enfoque que merece. A Pisoeste é uma empresa que está sediada no concelho do 

Cadaval, concelho que não tem empresas que promovam a economia duma maneira evidente e 

“migalhas também são pão”. Mostrou-se profundamente preocupado com o problema da Pisoeste, 

voltando a solicitar que o problema fosse abordado na presente reunião, com dicas do que está a ser 

feito e o que se prevê que venha a ocorrer à referida empresa. ---------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Guerra interveio para informar que o Externato Cooperativo da Benedita vai 

ter a 10ª Feira do Livro, de 02 a 06 de maio e que no encerramento da Feira haverá uma 

homenagem ao Dr. José Gonçalves Sapinho, às 18h30. Na qualidade de Presidente da Instituição 

dirigiu um convite a todos os presentes para participarem na homenagem. ------------------------------- 

-----O Senhor Jorge Sobral interveio para colocar duas questões de grande importância para a 

Região. Uma delas tem a ver com o aeroporto da Ota; estamos a assistir a uma intenção do Governo 

de encontrar uma solução para o Lisboa + 1, que pode ser o Montijo. Referiu já ter havido uma 

visita do Sr. Primeiro-Ministro ao Montijo, na perspetiva que se trata de uma zona com um 

pequeno aeroporto. Considerou que no Oeste foi travada uma batalha difícil e dura, criaram-se 

grandes expetativas e dificuldades a alguns concelhos, ao terem ficado na indecisão de saber para 

onde ia o novo aeroporto. Se a perspetiva do Governo vai no sentido de Lisboa + 1, ou seja, um 

outro aeroporto relativamente perto de Lisboa, existem todas as razões, do ponto de vista político e 

moral, para levantarem a voz e recordarem aquilo que foi o desejo e ambição e quase as certezas da 

Região Oeste com o aeroporto da Ota. Apelou ao Conselho Executivo que não deixe passar tal 

situação, tão importante para o Oeste, no sentido de saber se há uma nova oportunidade, porque é 

que a Região Oeste tem que ficar de fora? A Ota, do ponto de vista militar está praticamente parada 

e tem uma pista maior que a do Montijo. Do ponto de vista político e como eleitos no Oeste, não 

deveriam deixar fugir a situação. A segunda questão de grande importância tem a ver com a Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso. Referiu, que todos devem ter lido com grande atenção o 

documento enviado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, um documento extenso e 

clarificador, com exemplos bastante úteis para quem tem dificuldade em entender a estrutura da 

própria Lei. Informou que a Assembleia Municipal das Caldas das Rainha aprovou, por 

unanimidade, uma moção de acordo com a posição assumida pela Comunidade e de acordo com 

todos os pressupostos inscritos no que as doze Câmaras assumiram, inclusive com a grande 

preocupação, com o aviso que a própria OesteCIM transmite, que nas presentes circunstâncias 
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entregarão aquilo que foram as decisões de descentralização de responsabilidades para as Câmaras, 

porque não serão capazes de as cumprir, nomeadamente, a recolha do lixo, o transporte e 

alimentação das crianças e o pagamento, inclusive dos salários aos trabalhadores. Houve um grito 

de alerta da Comunidade, a chamar a atenção para o gravíssimo problema se a Lei for para a frente 

nas presentes condições. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que a Pisoeste apresenta prejuízo há 

dois anos consecutivos e que a OesteCIM, como única acionista, tem que suportar esses prejuízos. 

Da parte do Conselho de Administração da Pisoeste e da OesteCIM realizaram-se várias diligências 

na tentativa de arranjar soluções ou alternativas. Uma solução poderia ser a OesteCIM passar para 

algumas Câmaras ou empresas, que o quisessem, o capital social da Pisoeste, não cobrando nada, e 

passando o próprio terreno para a Pisoeste. Isso ainda não foi conseguido, de modo a que os 

prejuízos fossem saldados com essa transferência, com a valorização do terreno em si. Os 

equipamentos já estão contabilizados, mas o terreno e os edifícios ainda estão em nome da 

OesteCIM. Foi também deliberado que os avais pessoais, do Sr. Presidente do Cadaval, da 

Lourinhã e do Administrador Delegado da Pisoeste, fossem libertados, por força da OesteCIM dar a 

garantia do valor do terreno. Informou que no dia oito de maio vão ter uma reunião com um Banco, 

para que se possa fazer a negociação. Querem resolver rapidamente a situação que mete em causa 

questões pessoais, porque, paralelamente, existe um plano de reestruturação por parte da Pisoeste. 

Primeiro pensaram na situação de quem ficaria com a empresa, verificando que não existiam 

Câmaras Municipais suficientes para que pudessem fazer a transferência; os particulares, que 

inicialmente tinham interesse, também já não o demonstram. De momento, estão a tentar 

reestruturar, na tentativa de minimizar aquilo que poderá acontecer. A situação não é fácil, as 

Câmaras Municipais e os investidores não querem, os Bancos têm problemas de financiamentos. 

Algumas Câmaras até poderiam pagar algumas dívidas, mas com a Lei dos Compromissos, têm que 

esperar algum tempo; por outro lado, mesmo em termos de desconto das faturas, os bancos, em 

algumas Câmaras não estão a aceitar. Existem grandes preocupações com o pessoal e com a própria 

empresa, que é emblemática e um símbolo da própria Região. Relativamente ao assunto de Lisboa 

+1 e da questão de retomarem o assunto da Ota, informou que o assunto já foi abordado num 

Conselho Executivo, mas está agendado para ser discutido novamente. Em relação à Lei dos 

Compromissos fizeram tudo o que era possível contra uma Lei que consideram injusta e que vai 

manietar muito a vida das autarquias e da OesteCIM. Demonstraram o seu desagrado, apontaram 

algumas soluções, junto de todos os Presidentes de Câmara e das CIM’s, dos Grupos 

Parlamentares, dos Ministérios e da Presidente da Assembleia da República. Mostraram que 
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querem colaborar, mas discordam com a forma, ou seja, querem cumprir mas dizem que o queriam 

fazer sem o rigor mensal imposto e de forma a não estarem manietados. Não tendo resposta da 

Associação Nacional de Municípios, estiveram para convocar uma reunião com todos os 

Presidentes da CIM’s para delinearem uma ação conjunta, liderada pela OesteCIM, que não ocorreu 

porque tiveram a delicadeza de informar a referida Associação, que discordou da situação e 

informou estar a tratar do assunto. Tiveram depois uma reunião em Almeirim relativamente à Lei 

dos Compromissos, que foi aprovada em Conselho de Ministros, mas informou ainda não saberem 

do seu conteúdo. Sabem que algumas coisas foram mudadas e estará melhorada, mas não sabem 

nada em concreto. A OesteCIM lidera o assunto a nível nacional, o que já levantou alguma 

celeuma, mas a única coisa que fizeram foi manifestar a opinião do Conselho Executivo que, por 

unanimidade, não concorda com a Lei, mas quer colaborar com os seus princípios, de redução da 

dívida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo prestou mais informações no seguimento dos 

assuntos anteriormente referidos. Informou que também tiveram uma reunião com o Senhor 

Secretário da Administração Local e Reforma Administrativa, relativamente à descentralização e às 

competências para as CIM’s. Existem duas CIM’s piloto que estão a desenvolver algumas 

experiências e estão atentos a essa situação, mostrando que estão disponíveis para contribuir. Outro 

dossier que tem levantado alguma celeuma e reivindicações é o da saúde, mais propriamente, da 

Rede Hospitalar da Região. Informou que já tiveram várias reuniões, inclusive reuniram com o 

Secretário de Estado da Saúde. Em relação aos ACES – Agrupamentos dos Centros de Saúde, 

informou que lhes foi dito que o Agrupamento Sul e Norte se ia fundir num único, situação que foi 

acatada. Receberam depois duas exclusões, de Arruda dos Vinhos e de Alenquer, que passariam 

para Vila Franca, Benavente e Azambuja, situação contestada por ambos os Municípios do Oeste. 

Relativamente às outras situações que têm a ver com as urgências do Hospital de Torres Vedras e 

do Agrupamento entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, os Municípios de Torres Vedras, Caldas 

da Rainha, Alcobaça e Peniche, têm tido várias reuniões sobre o assunto. O dossier ainda não está 

fechado, mas é muito complicado e todos devem estar de mãos dadas para que tenha o melhor 

desfecho. Em relação à reorganização das Entidades Regionais de Turismo, informou também 

estarem atentos e que estavam no bom caminho. Em colaboração com a estrutura de Turismo do 

Oeste fizeram ver as suas razões, relativamente a integrarem a Região de Lisboa e fizeram ver que 

as áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto não deveriam abarcar as entidades à sua volta e que o 
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Oeste deveria ter a sua identidade, o que passaria por ser Oeste e Vale do Tejo. Em estreita 

colaboração com o Turismo do Oeste, foram feitas diligências junto do Senhor Ministro da 

Economia, Secretária de Estado do Turismo, Turismo de Portugal e outras entidades para 

conseguirem que a pretensão de ambos vá avante. Ainda não sabem resultados mas estão 

confiantes. Em relação ao que se tem falado nalguns concelhos relativamente à deslocação das 

Conservatórias e Finanças, já foram solicitadas reuniões para saberem o que se irá passar. Nos 

tempos conturbados que atravessam, tem sido grande o esforço para levarem por diante a afirmação 

da Região Oeste e salientou que no Conselho Executivo as deliberações têm sido tomadas por 

unanimidade, em defesa da Região. ---------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Vítor Fernandes interveio para discutir a questão da junção dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde do Norte e do Sul. Na sua opinião, é das questões mais graves da reorganização 

hospitalar ou dos cuidados de saúde. Os documentos conhecidos sobre o tema têm meia dúzia de 

linhas, tal como o Hospital Termal, em que apenas diz que vai encerrar. A junção dos 

Agrupamentos é motivo de preocupação, porque na zona Oeste Norte há cerca de quinze mil 

utentes sem médico de família e na zona Oeste Sul há cerca de setenta mil utentes sem médico de 

família. A junção vai ser, fundamentalmente, penalizante para o Oeste Norte e referiu que o assunto 

merecia uma análise e uma discussão mais aprofundada e uma tomada de posição conjunta, porque 

o assunto merece mais que meia dúzia de linhas na reestruturação dos cuidados de saúde. Muitos 

utentes vão ficar mais prejudicados, do que já estão atualmente e empurrados para o setor privado 

ou então sem médico. Já há cada vez menos gente a recorrer ao médico, uns porque não têm 

dinheiro outros porque passam a estar mais longe dos cuidados médicos. A reestruturação dos 

cuidados primários de saúde é lesiva para os utentes e não deviam deixar passar o assunto em claro. 

Deveria ser feito um estudo mais aprofundado pelas autarquias e pelos seus eleitos e assumir uma 

posição, face a uma análise para a qual podiam pedir a colaboração de técnicos e profissionais. ----- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo respondeu ao Deputado Vítor Fernandes, 

referindo que a intenção do Ministério é juntar os dois Agrupamentos Norte e Sul em apenas um, 

menos dois concelhos que, como já disse, são Arruda dos Vinhos e Alenquer, que vão fazer parte 

com Vila Franca de Xira, Azambuja e Benavente, situação já contestada. Em relação ao que disse 

sobre o Norte ficar prejudicado relativamente ao Sul, também pode dizer que Arruda dos Vinhos e 

Alenquer, se a situação for efetivada, também ficariam prejudicados, porque vendo o número de 

médicos que existem pelo número de utentes, não tem nada a ver com a soma que existe no 

Agrupamento Sul e Norte. A postura do Conselho Executivo da OesteCIM é a luta por serem todos 

iguais, não vão defender capelinhas mas lutar pelo Agrupamento, em si, que poderá vir a melhorar. 
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Têm que se defender se se quiserem afirmar como Região; não há Norte nem Sul, mas uma Região 

a defender. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Jorge Sobral agradeceu as explicações prestadas pelo Sr. Presidente relativamente 

às questões levantadas, nomeadamente, à saúde e disse que a OesteCIM, ao estar atenta e 

preocupada com as questões, está a cumprir o seu papel. As populações viveram sobressaltadas, foi 

lançado um documento pela ARS de Lisboa e Vale do Tejo, que criou um sentimento de 

insatisfação e incerteza, que levou as populações a manifestarem-se e organizarem-se em comissões 

de utentes, a fazerem vigílias, concentrações, abraços. A instabilidade mantêm-se, mas é com 

agrado que ouve que o Conselho Executivo está atento, em cima do acontecimento e o que esperam 

é que com a força de todos, as decisões venham de encontro ao que as populações têm vindo a 

defender. Um aspeto que pensou que iria ser falado, tem a ver com a Linha do Oeste. Também 

relativamente a esse assunto, tem havido movimentações por parte da população e chamada a 

atenção para a preocupação com a possibilidade de desaparecimento da infraestrutura. Na voz dos 

especialistas, é uma estrutura de futuro e lembrou que a Câmara de Caldas da Rainha financiou o 

pagamento de um Estudo que foi feito por um especialista, que mostra exatamente o contrário 

daquilo que é a voz do Poder, de que a linha não é rentável, não tem condições. A Linha pode, 

atualmente, não ter condições para servir as populações mas com as retificações necessárias toda a 

zona Oeste vai beneficiar. Por fim, disse que o Sr. Presidente também terá, por certo, informações 

importantes sobre a Linha do Oeste, que possa transmitir. -------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo respondeu que, efetivamente, também tinha 

informações para dar relativamente à Linha do Oeste. Informou que têm o estudo que a Câmara das 

Caldas da Rainha fez relativamente à Linha do Oeste. Informou que foi abordado pelo Sr. 

Presidente do Município de Cantanhede, que faz parte da CIM do Baixo Mondego, que também fez 

um estudo, mais virado para o transporte de mercadorias e têm agendado para a próxima semana 

uma reunião entre a OesteCIM e a CIM do Baixo Mondego, juntamente com os técnicos, para 

juntarem esforços na defesa das Linhas. -----------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Pedro Costa referiu que a Linha do Oeste é servida pelas automotoras mais antigas 

do país, o que não dignifica a Linha e informou que no Minho e Douro houve a possibilidade de 

introduzir automotoras modernas, vindas de Espanha e que o Oeste também merecia esse cuidado 

da parte da CP. Em termos de custos operacionais e tendo em conta o Estudo elaborado, o custo da 

Linha é um pouco mais reduzido, em relação ao custo operacional de algumas linhas que estão ao 

serviço. Em relação à saúde, destacou pela sua importância, a Rede de Cuidados Continuados. É 

uma luta que deviam encetar, existe uma promessa grande em relação a Peniche. A Rede de 
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Cuidados Continuados iria aliviar a questão dos hospitais e retirar algum custo operacional para os 

problemas das pessoas que não têm alta em termos sociais. O Oeste devia ter uma estratégia de 

Rede de Cuidados Continuados e conseguir o que foi prometido. Por fim, dirigiu-se ao Sr. 

Presidente do Conselho Executivo e perguntou qual o ponto de situação das compensações da Ota. 

Dirigiu-se, igualmente, aos colegas da Bancada do PSD e devolveu os reptos, que estes haviam 

lançado anteriormente, quando lhes diziam para resolverem o assunto. ----------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu que em relação à Linha do Oeste já 

havia respondido às questões colocadas. Em relação à Rede de Cuidados Continuados, informou 

que já existe um levantamento por concelho, extravasado aos quatro Municípios da Lezíria que 

consta das Compensações da Ota. O documento das Compensações da Ota foi assinado em 

Setembro de 2008 e referiu que o atual Ministro pensava, decerto, cumprir o que lá estava, 

herdaram um compromisso, os outros que o prometeram na altura é que não o cumpriram. 

Relativamente à Linha do Oeste, nem sequer o estudo fizeram. Se há culpas basta dividi-las por 

anos. Já estão a lutar para conseguirem os seus objetivos, tiveram uma reunião com o Sr. Secretário 

de Estado, onde apresentaram a inventariação realizada e a resposta que tiveram é que vão ver o 

que é possível renegociar e recalendarizar e disseram não prometer aquilo que não conseguem 

fazer. Relativamente à Rede dos Cuidados Continuados, informou estar dentro do assunto e que em 

Arruda dos Vinhos foi o primeiro a assinar um Protocolo das Redes de Cuidados Continuados. 

Quando em 2009 quis ampliar a Unidade de Cuidados de Arruda dos Vinhos com mais camas, foi 

dito pela Sra. Presidente de Missão, Dr.ª Inês Guerreiro, que já não havia dinheiro. Já tentou que o 

QREN contemplasse a situação de ampliação mas ainda não foi conseguido. Referiu ser uma 

batalha em nome individual, como autarca, como Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

Arruda dos Vinhos e, no presente, cumprimento como Presidente da OesteCIM. ----------------------- 

-----O Senhor Pedro Costa dirigiu-se ao Sr. Presidente do Conselho Executivo referindo saber 

que, desde o início do processo das Compensações da Ota, ele é seu grande defensor e sempre falou 

na mesma linha. Referiu que na intervenção anterior, olhou para os Líderes de Bancada, que 

gostava de ouvir, e não para o Sr. Presidente do Conselho Executivo. ------------------------------------

------PONTO 2 – APROVAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 1 DE 2012 DA 

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

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

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

-----O Senhor Presidente de Conselho Executivo passou a palavra ao Secretário Executivo da 

OesteCIM, o Dr. André Macedo, para maiores explicações. ------------------------------------------------ 
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-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou relativamente à aprovação da 

Revisão Orçamental nº 1 de 2012 que, considerando a aprovação do Relatório de Gestão e 

Prestação de Contas de 2011 no passado dia vinte e nove de abril, do qual resultou um Saldo da 

Gerência Anterior de 110.413,41€, cuja necessidade de incorporação no Orçamento de 2012 se 

verifica de modo a garantir uma execução Orçamental positiva; considerando que a esta data existe 

conhecimento de restituição de pagamentos efetuados em 2011, no montante de 325,34€, não tendo 

sido a respetiva rubrica orçamental de receita contemplada aquando da elaboração do Orçamento e 

considerando ainda o disposto nos pontos 8.3.1.2, 8.3.1.3 e alínea c) do ponto 8.3.1.4 das 

Considerações Técnicas do POCAL, foi necessário proceder a uma Revisão Orçamental. O objetivo 

da Revisão foi incluir o orçamento do saldo da gerência anterior por contrapartida da inserção de 

saldos que foram reforçados nalgumas rubricas. -------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Luís Barros Mendes informou que todos perceberam bem a necessidade de fazer a 

presente Revisão para incorporar o saldo de gerência do exercício anterior, mas enquanto Deputado 

Intermunicipal do CDS gostaria de perceber as opções do lado da despesa, ou seja, porque é que 

foram reforçadas as rubricas em causa e não outras, em particular, as de despesas com pessoal. O 

que lhe suscitou uma questão, será que a rubrica de despesas com pessoal estava sob-orçamentada 

para o exercício em curso? Se tal acontece é extraordinário, porque todos sabem que se há rubrica 

que não pode estar com uma dotação inferior aquela que é real é a rubrica de pessoal, com o risco 

de entrarem em sob-orçamentação, o que constitui uma ilegalidade. --------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM explicou que uma das rubricas que foi 

necessária no âmbito da despesa tem a ver com o pagamento das senhas de presença dos membros 

da Assembleia Intermunicipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----O Ponto 2 – Aprovação da Revisão Orçamental nº 1 de 2012 da Comunidade Intermunicipal do 

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

----- PONTO 3 – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2011 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 

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

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que o documento de Gestão e 

Documentos de Prestação de Contas de 2011 foi trabalhado pelos serviços técnicos da OesteCIM e 

depois analisado e discutido pelos Srs. Presidentes no Conselho Executivo. Realçou a dinâmica do 
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ano de 2011, resultante do trabalho conjunto dos técnicos da OesteCIM com os técnicos dos 

Municípios. Era importante envolver os técnicos das Câmaras, que executam e conhecem a 

realidade de cada um dos Municípios, nos projetos da OesteCIM, para uma maior dinâmica e 

melhores resultados. Destacou algumas áreas, tais como o Sistema de Informação Geográfico, a 

Rede Intermunicipal de Formação do Oeste, o projeto Rede Oeste Empreendedor, o Oeste + 

Igualdade e a Central de Compras. Foram projetos que no ano de 2011 tiveram alguma maturação, 

tendo sido alguns candidatados pelo Mais Centro e POPH. Existem projetos com os quais tiveram 

dificuldades de dinamização e execução, não por questões financeiras dos Municípios mas sim pela 

mudança da gestão do paradigma de Governo e de gestão a nível nacional dos próprios programas, 

como é o caso do projeto SAMA e a candidatura no âmbito da formação para as autarquias no 

Oeste, que ainda não foi aprovada pelo POPH. O ano de 2011 foi deste modo um ano de 

estabilização, de criação de uma dinâmica de trabalho entre os doze Municípios e a OesteCIM, que 

foi concretizada. Agradeceu à equipa técnica da OesteCIM, a todos os colegas das Câmaras que 

disponibilizaram parte do seu tempo para colaborar com a OesteCIM e aos Srs. Presidentes que 

deram todos os meios de trabalho para que a OesteCIM pudesse concretizar os seus objetivos. Em 

relação à questão financeira e relativamente à execução orçamental, a receita teve uma execução de 

21.09% e a despesa de 19,66%. Tendo em conta o quadro financeiro que os doze Municípios 

passam atualmente, informou que houve um esforço por parte de todos na possibilidade de 

pagamento das quotas. O que trás uma diferença no âmbito da execução do orçamento tem a ver 

com o projeto SAMA – Modelo de Gestão para o Oeste voltado para o Munícipe, que se encontra 

parado, porque foi transferido do programa Mais Centro para o COMPETE. A OesteCIM quis 

alterar a candidatura numa lógica de investimento e numa fase de partilha de serviços integrados 

pela Comunidade Intermunicipal, de redução de custos e economia de escalas, contudo em termos 

de execução o projeto encontra-se parado há cerca de seis meses. -----------------------------------------

-----O Senhor Rogério Cação interveio para pedir explicações nas “Ênfases” da Certificação Legal 

de Contas de 2011, no que diz respeito à transferência financeira que a OesteCIM deveria ter 

efetuado relativamente à sua participada Pisoeste, EIM., no prazo de 30 dias após o encerramento 

das contas relativamente ao exercício de 2010 e de 2011. Se é um mero formalismo contabilístico 

gostaria de saber porque é que o montante não foi transferido e se estão a pensar transferi-lo. ------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu já ter falado no assunto quando falou 

nos dois anos de prejuízo da Pisoeste e informou que já foi aprovada, em Conselho Executivo, a 

transferência do terreno para saldar a conta. Ainda não foi feita a transferência porque não havia 

dinheiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----O Senhor Júlio Rodrigues interveio para expor a sua preocupação relativamente aos 

recebimentos em atraso e às dívidas crescentes que as várias autarquias registam. E perguntou o que 

é que está perspetivado em relação a cada uma das autarquias para fazer face às dívidas que se 

encontram no documento. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo respondeu que todos estão preocupados, os que 

devem e os que têm a receber. Estão a tentar fazer acordos com as Câmaras e algumas já têm 

calendarizados os pagamentos das quotas em atraso. Esperam que a situação sofra um novo 

impulso com o desbloquear da situação da Lei dos Compromissos e entrada das receitas do IMI. 

Caso não lhes seja retirado 5%, que esses sejam utilizados para pagar as quotas. ----------------------- 

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

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

-----O Ponto 3 – Aprovação do Relatório de Gestão e Documentos de prestação de Contas de 2011 

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

-----PONTO 4 – APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 

ORGÂNICO E DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DA OESTECIM - 

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

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

-----O Senhor Secretário executivo da OesteCIM informou que a equipa que gere a 

implementação do projeto e a Comissão de Gestão do projeto propôs ao Conselho Executivo 

algumas alterações ao Regulamento da Central de Compras, numa lógica de simplificação de 

procedimentos e redução de custos na gestão futura do projeto. Houve o cuidado de enviar um 

anexo com as alterações ao Regulamento para facilitar a análise do mesmo. ---------------------------- 

-----O Senhor Tiago Gonçalves informou que a alteração mais significativa que detetaram foi 

relativamente ao acesso de freguesias à Central de Compras, uma vez que desaparece esse aspeto e 

questionou qual o motivo para que isso aconteça. ------------------------------------------------------------

----O Senhor Carlos Marques interveio para saber qual o objetivo da alteração, já que não 

encontra alterações para além da aplicabilidade do novo acordo ortográfico nalgumas palavras. No 

artigo5º do antigo Regulamento diz no ponto 3, o seguinte: “Além das entidades referidas no n.º 1, 

podem integrar a CC-OesteCIM outras entidades que se encontrem submetidas ao Código dos 

Contratos Públicos, nomeadamente os serviços municipalizados, as freguesias e as entidades que 

integrem o sector empresarial local, mediante a aprovação do Conselho Executivo da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste.”. Na alteração proposta, efetivamente, as freguesias desaparecem e como 

julga que a única alteração objetiva é a retirada das freguesias do ponto 3, do artigo 5º, perguntou 
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qual o objetivo concreto da alteração, para além de retirar as freguesias. ---------------------------------

----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que as freguesias não saíram, a nota 

explicativa ao documento é que está incorreta. A grande alteração tem a ver com o apoio ao 

financiamento da gestão da Central de Compras, numa lógica de custear a própria Central. 

Acrescentaram o artigo dos Serviços de Apoio e Financiamento, que passou a ler: -------------------- 

-----1 - O funcionamento da Central de Compras é assegurado pela Comunidade Intermunicipal do 

Oeste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

-----2 - A CC-OesteCIM pode obter, através de qualquer meio legalmente previsto, receitas, 

diretamente relacionadas com a atividade desenvolvida, revertendo esses valores para a 

Comunidade Intermunicipal do Oeste, designadamente através da remuneração dos serviços 

prestados nas relações contratuais com terceiros que não sejam entidades adjudicantes. ------------- 

-----3 – O valor das receitas a cobrar nos termos do número anterior, bem como o modelo de 

distribuição, são definidos pelo Conselho Executivo da OesteCIM, relativamente a cada um dos 

processos desenvolvidos pela CC-OesteCIM. -----------------------------------------------------------------

-----4 – As receitas referidas no nº 2 devem ser aplicadas, na parte considerada necessária, no 

desenvolvimento da atividade da CC-OesteCIM. Para além desta alteração foram também 

corrigidos alguns erros e gralhas. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Carlos Marques continuou a mostrar-se confuso não percebendo as alterações 

efetuadas e perguntou se estão todos a discutir o mesmo documento. ------------------------------------ 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM voltou a informar que a nota explicativa não 

está correta, e o que pretendem aprovar é o documento do Regulamento da Central de Compras 

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

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

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

-----O Ponto 4 – Aprovação da Proposta de alterações ao Regulamento Orgânico e de 

Funcionamento da Central de Compras da OesteCIM, foi aprovado por maioria, com 1 abstenção. - 

-----PONTO 5 - RATIFICAÇÃO DO CONTRATO “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA NA EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO TÉCNICA DO 

PROJETO BATTERIE NO QUADRO DO PROGRAMA OPERACIONAL DE 

COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL ESPAÇO ATLÂNTICO 2007-2013” ----------------------- 

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

Secretário Executivo da OesteCIM. ---------------------------------------------------------------------------- 
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-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da 

Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, dispõe que, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, está sujeita a autorização prévia da Assembleia 

Intermunicipal, pelo que acharam por bem trazer o Contrato de Prestação de Serviços, para 

ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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. --- 

-----O Senhor Rogério Cação referiu que de acordo com a Lei referida, estão a assumir um 

compromisso. A julgar válida uma intervenção que foi feita pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco, 

líder do PSD, numa Assembleia Municipal e a propósito do mesmo tipo de assunto, o que acontece 

é que quando votam favoravelmente ou até se abstêm numa decisão da presente natureza, estão a 

assumir completa responsabilidade pelo que vier a acontecer, podem vir a ser incriminados 

civilmente pelas decisões tomadas. O referido Deputado foi um dos que terá ajudado a elaborar e 

aprovado a Lei e saberá bem do que está a falar e numa situação semelhante, inclusivamente, ele 

votou contra, com o mesmo argumento descrito. Embora esteja com intenção de votar 

favoravelmente, porque não quer entravar o processo de crescimento e desenvolvimento da 

OesteCIM, perguntou ao Conselho Executivo, se podem os Deputados da OesteCIM ficar 

tranquilos relativamente à presente assunção de compromissos. -------------------------------------------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo informou que podem ficar tranquilos na questão 

das responsabilidades. Mostrou-se em total desacordo com a Lei, mas explicou que apesar de dever 

estar em vigor a partir de 21 de fevereiro, carecia de retificação. Nesse intermeio aprovaram a 

Prestação de Serviços que está em discussão e quiseram cumprir com o que diz a Lei, de a trazer à 

Assembleia Intermunicipal para ratificação. A Lei diz que se a proposta for aprovada pela 

Assembleia, fica validada. Do que tem conhecimento, na passada quinta-feira, foi aprovado em 

Conselho de Ministros que todos os atos que foram feitos até ao momento, sem terem vindo às 

respetivas Assembleias, serão igualmente válidos. Referiu, ainda que se tiverem responsabilidades e 

não as assumirem não estão ali a fazer nada. O Conselho Executivo já aprovou e, de momento, só 

estão a tentar fazer cumprir a Lei e só trouxeram o assunto à Assembleia porque ainda não sabiam 

da deliberação do Conselho de Ministros quando elaboraram a Ordem de Trabalhos. ------------------ 

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que o projeto foi aprovado nas 

Grandes Opções do Plano de 2012 sendo um projeto para dois anos. -------------------------------------

-----O Senhor Júlio Rodrigues dirigiu-se ao Sr. Presidente do Conselho e repetiu as suas palavras 
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“ se não assumirmos as responsabilidades não estamos aqui a fazer nada”, subscrevendo-as. Mas 

disse não poderem ficar dúvidas e que a situação referida pelo Deputado Rogério Cação passou-se 

na Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, onde é Presidente da Assembleia. A situação 

passou-se com o Sr. Deputado Nacional, eleito pelo Oeste, Secretário da Assembleia da República 

quando se encontravam apenas a discutir um tema de seguros de autocarros de crianças, que, se não 

fosse aprovado pela Assembleia, implicava que na segunda-feira as crianças não saíam para a 

escola, porque não há nenhum Presidente de Câmara que fizesse sair as suas crianças sem seguro. O 

Sr. Deputado Nacional informou que gostava de assumir, que foi uma das pessoas que defendeu e 

trabalhou na Lei, e, por isso, está dentro dela e o que pode acontecer é o Tribunal, no futuro vir 

pedir para que cada um honre os compromissos financeiros com verbas pessoais, sobre os valores 

que aprovarem. Que fique claro que tal posição foi defendida pelo Sr. Deputado da Nação e do PSD 

na Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, quando estavam apenas a discutir a questão 

do seguro das crianças no autocarro. Informou, por fim, que o seu voto à presente proposta é 

favorável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo referiu não poder responder por outras pessoas. 

Sabe que podem haver dúvidas, mas pelo que foi decidido no último Conselho de Ministros sobre o 

assunto, todos os atos praticados até à data e segundo a própria Lei, que estava em vigor desde o dia 

21 de fevereiro, não necessitavam de vir à Assembleia para serem válidos. Se já o soubessem nem 

teriam incluído o ponto na Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------

-----O Senhor Alberto Avelino referiu que o Deputado é apenas Deputado Municipal, não pode 

transferir da Assembleia poderes dela para o efeito, nem ele nem ninguém. Informou que todos os 

que por lá passaram, de uma maneira ou de outra fizeram Leis, umas melhores outras piores. Não 

podem transmitir o espírito da Lei, porque não cabe ao legislador ser ele o próprio intérprete dela. 

Se quiserem extrapolar um pouco, mesmo numa Câmara onde as Assembleias reúnem cinco a sete 

vezes por ano, também aconteceria o mesmo. A presente interpretação tem que que ter aquilo que 

costuma dizer “a elasticidade própria que as Leis têm que ter”. As Leis são para cumprir mas 

também é bom que tenham alguma elasticidade interpretativa da Lei. É bom que o bom senso e um 

pouco de moral também façam parte da lei da vida e é nesse sentido que se tem que entender o 

assunto. A Lei é infeliz, o que também era bom que fosse dito, a quem de direito. ---------------------

-----O Senhor Rogério Cação referiu que há uma questão importante; na sua terra diz-se “quando 

o mar bate na rocha quem se lixa é o mexilhão” e referiu ainda que, no país já viu fazer tudo a 

propósito de Leis, até com retroatividade que não se compreende. Voltou a afirmar que vai votar a 

favor, porque quer assumir a responsabilidade e estar com a OesteCIM no projeto, mas não podem 
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ser ingénuos a pensar que quando levantam certo tipo de questões, o estão a fazer com ingenuidade. 

Estão a falar de coisas muito sérias, estão a falar de subsídios de Natal e de férias, que disseram ser 

cortados em 2012, passando para 2013, 2015 e, agora, para 2018. Referiu não ser um político com 

muita experiência, mas reforçou a ideia de que a Lei está mal, mas na verdade não a mudam. Para a 

cumprir têm que estar informados e as questões, mesmo “pequeninas”, têm que ser colocadas, nem 

que seja só para fazer comichão “Uma pulga não é capaz de travar um comboio mas pode encher 

de comichão o maquinista”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----O Ponto 5 – Ratificação do Contrato “Prestação de Serviços de Assessoria na Execução, 

Acompanhamento e Gestão Técnica do projeto BATTERIE no quadro do Programa Operacional de 

Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2007-2013”, foi aprovado por unanimidade. ------------ 

-----O Senhor Carlos Marques fez uma Declaração de Voto porque discorda totalmente da Lei e 

lamenta estarem a votar assuntos à espera de um Decreto-Lei que vai regulamentar a mesma Lei. 

Só votou a favor porque se trata de uma ratificação de um ato já executado, caso contrário o seu 

voto era contra. Como o ato já foi executado na boa fé, está presente também para assumir os atos e 

só votou por esse motivo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----PONTO 6 - APRECIAÇÃO DE INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ATIVIDADE DA 

OESTECIM E DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA, RELATIVAMENTE AO 1º 

TRIMESTRE DE 2012 (DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2012) ----------------------- 

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

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

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que se trata da informação sobre a 

atividade da OesteCIM que é corrente colocarem à apreciação de todos. ---------------------------------

-----O Senhor Pedro Costa informou que têm sido contactados por causa de um projeto da 

OesteCIM sobre os problemas sociais e levantamento de infraestruturas. Esteve numa reunião onde 

foram convocados os Presidentes de Junta do seu concelho. Acha o projeto interessante em termos 

sociais, ao nível do levantamento de necessidades e respostas sociais do Oeste, pelo que gostaria 

que pudessem dar maiores informações sobre o projeto. ----------------------------------------------------

-----O Senhor Secretário Executivo da OesteCIM informou que se trata do projeto Oeste + 

Igualdade que é um Plano Intermunicipal para a Igualdade, constituído por onze, dos doze 

Municípios da OesteCIM, exceto Caldas da Rainha, que não se envolveu no projeto. O projeto tem 

como principal intuito promover a efetiva igualdade de género na sua região de atuação, para o qual 
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se propõe desenvolver um conjunto de atividades na OesteCIM e nos onze Municípios, como 

diagnósticos, ações de sensibilização, formação, planos de intervenção e execução e estratégias de 

divulgação. Com o projeto pretendem que sejam desenvolvidas verdadeiras culturas 

organizacionais para a igualdade de género e que a atuação na área passe a ser considerada de 

forma estratégica e concertada. O projeto está feito numa lógica de criar sensibilidade nos 

trabalhadores e nos dirigentes para a temática em causa. De início o projeto foi alvo de alguma 

ponderação, devido à quantidade de inquéritos e questionários que seria necessário preencher, com 

assuntos privados, mas de momento, estão contentes por se terem associado ao projeto porque as 

próprias Câmaras Municipais e os trabalhadores têm considerado que o projeto é um sucesso, 

inclusive pela fase difícil que muitas famílias estão a passar. O projeto tem servido para mostrar 

que os Municípios, os autarcas e os dirigentes estão preocupados com a questão social e com os 

seus trabalhadores. Ao nível das atividades já desenvolvidas e concluídas, informou que foi 

realizado um Seminário de Imersão e foram realizadas atividades para a elaboração de Instrumentos 

de Auscultação para Diagnóstico. De momento, estão a definir um Plano Intermunicipal de 

Igualdade de Género, a executar depois de ter terminado o trabalho de terreno. Referiu ainda que o 

projeto é composto por várias fases, informando que a fase externa já foi iniciada com o objetivo de 

integrar a temática da Igualdade de Género nas atividades escolares do ano letivo 2012/2013 e 

integrar a temática da Igualdade de Género nos Planos de Desenvolvimento Social das Redes 

Sociais Concelhias. As atividades já desenvolvidas na presente fase foram: apresentação do projeto 

aos CLAS e às Direções de Agrupamentos Escolares; definição dos grupos de entidades dos CLAS 

para a realização das entrevistas focalizadas e grupo e agendamento e realização das entrevistas 

focalizadas de grupo, para conhecer o panorama atual da Igualdade de Género em termos de 

necessidades da comunidade e de intervenção já desenvolvida e perceber a motivação para a 

integração da temática nas agendas de trabalho das entidades pertencentes aos CLAS. Ao Nível da 

Plataforma SupraConcelhia foi realizado um Encontro de Voluntariado e, de momento, estão 

preparados para começar a realizar o plano de ação. Propôs, por fim, que fosse feito um ponto de 

situação do projeto Oeste + Igualdade e enviado aos Srs. Deputados. ------------------------------------- 

-----O Senhor Pedro Costa referiu apoiar a iniciativa de todos e informou que o que viram em 

sede de Rede Social foi um alargamento para além da igualdade, que é uma questão importante mas 

deveriam ir além e, no caso da sua Junta de Freguesia, tentaram sensibilizar para a necessidade de 

levantamentos sociais ao nível das infraestruturas existentes. Dirigiu-se ao Sr. Presidente das 

Caldas da Rainha, no sentido do seu concelho também dever participar no projeto. --------------------

------PONTO 7 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL ---------------------------- 
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-----O Senhor Hernâni Santos interveio para falar de um assunto que já abordou na Assembleia 

Intermunicipal realizada em Alenquer. Informou que nessa Assembleia e, em nome da Bancada do 

PSD, foi bastante crítico em relação aos compromissos da Ota e, vem salientar, na presente reunião 

a mesma crítica. Não é por estarem, na atualidade, com um Governo Social Democrata, que a 

Bancada do PSD não manifesta, igualmente, o entendimento que os compromissos da Ota foram 

assumidos e que até hoje, na sua maior parte, não foram concretizados. Existe um livro muito 

bonito, que foi editado com o programa de compromissos e era importantíssimo, que de alguma 

forma, fossem avaliados. Percebem o momento económico que se vive, que todos os Municípios e 

até particulares têm determinadas dificuldades, mas não é por isso que têm que baixar os braços em 

relação aos investimentos que o Oeste precisa. Foram identificados uma série de investimentos, 

talvez em excesso, que devem ser realizados no Oeste. Fizeram um apelo ao Sr. Presidente da 

OesteCIM e a todos os autarcas, que estava na hora de fazerem uma revisão do que é mais 

necessário para o Oeste e do Governo saber dizer ao Oeste o que está em condições de poder 

apoiar. Talvez fosse útil fazer a tabela, referida pelo Sr. Presidente da OesteCIM, para perceber o 

que é que foi feito até à data em que o Governo do Partido Socialista estava no poder e o que 

conseguiram a partir do momento em que passou para o Governo Social Democrata. ------------------ 

-----O Senhor Rogério Cação interveio para fazer duas saudações de interesse nacional e regional. 

Uma delas é ao 25 de abril, que, na sua opinião, cada vez têm mais razões para saudar a liberdade e 

lutar por ela. Cantava o Sérgio Godinho “…só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, 

habitação, saúde e educação…”. A paz basta olhar para as ruas com gente a protestar; o pão 

começa a faltar e vai cada vez mais gente comer às escolas; saúde, educação, logo se vê; habitação 

basta ir aos bancos ver a quantidade de casas que são entregues. Existem várias razões para saudar a 

liberdade, no sentido de se lutar por ela. Saudou todos aqueles, que como ele, acreditam que a 

liberdade é a chave mestra do desenvolvimento e da democracia. A segunda saudação é para o 1º de 

maio. Qualquer dia correm o risco de ter mais desempregados a celebrar o 1º de maio que 

trabalhadores. A taxa de desemprego está a crescer, mas o que mais o preocupa são os direitos dos 

trabalhadores que estão ser postos em causa de uma forma violenta, são as oportunidades de 

emprego cada vez menores, até com sugestões de imigração para os jovens, situação da qual se vão 

arrepender, porque vão mandar embora aqueles que poderão ser ferramentas importantes para o 

desenvolvimento do país; são empresas que fecham diariamente, com famílias inteiras que ficam no 

desemprego, é um país que não dá esperança às pessoas. Saudou o 1º de maio e espera que este seja 

uma saudação ao trabalho e aos trabalhadores e expressou a sua total solidariedade para com as 

razões que lhes assistem enquanto protestam pelo direito ao trabalho no país. Referiu-se depois à 
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questão da saúde e de como todos gostavam de ter um enfermeiro à porta de casa, mas essas 

questões têm que ser discutidas num plano regional. Em Peniche têm uma luta mais que justa pelo 

cumprimento de um compromisso e esses são para se cumprir. Foi firmado um compromisso que, 

entretanto, deixou de o ser quando alguém que vem a seguir diz que afinal não é bem assim, mas de 

outra maneira. Mostrou-se preocupado porque o Estado, em princípio, é uma pessoa de bem e uma 

pessoa de bem tem sempre que cumprir com os compromissos. Independentemente, do processo de 

saúde, o que o preocupa na Região Oeste é a falta de médicos de família e o desinvestimento que se 

tem verificado nos cuidados continuados, correndo o risco de em vez de terem uma Rede de 

Cuidados Continuados terem uma rede toda esburacada. Se não fizerem um investimento claro nas 

necessidades que estão devidamente sinalizadas não vão ter uma Rede de Cuidados Continuados. 

Ao nível dos cuidados primários, continuam a ver idosos a esperar horas sem fim por uma 

oportunidade de consulta. A saúde deve ser uma prioridade, devem ser muito objetivos na forma 

como defendem a saúde para a Região, respeitando as particularidades dos diferentes territórios. 

Em Peniche a saúde não é uma questão partidária, é uma questão de território. A saúde não tem só a 

ver com a cura da doença, mas também com o desenvolvimento e economia. É bom que introduzam 

essas preocupações no debate. Outro motivo de grande preocupação são as IPSS’s da Região que 

estão a atravessar dificuldades gravíssimas, em muitos casos, de sobrevivência. Algumas têm 

projetos para os quais não conseguem financiamento; durante muito tempo fizeram uma gestão 

baseada numa geografia de oportunidades e não de necessidades. Há que olhar para as IPSS’s com 

alguma preocupação, porque se estas falham, a questão que já de si é grave vai-se agravar ainda 

mais. Por último, falou da questão do IMI e referiu que a ideia de retirarem mais 5% às autarquias 

equivale no global a retirarem às autarquias cento e vinte cinco milhões de euros. Só no caso da 

Câmara de Peniche corresponde a uma diminuição de receita de trezentos e sessenta e dois mil e 

quinhentos euros. Voltando ao 25 de abril, se há resultado efetivo que decorre dessa revolução, 

muito dela tem sido conseguido pelas autarquias e o que se está a fazer é retirar às autarquias a 

capacidade de intervenção que têm tido, o que preocupa a todos enquanto cidadãos e, sobretudo, 

enquanto munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Senhor Raul Duarte interveio para dar uma palavra aos homens que produzem as peras e, 

que no presente ano, estão a sentir graves dificuldades face ao problema da seca. Têm peras, mas os 

calibres vão ser duvidosos. Falou também para os que produzem maçãs, que produzem coisas e 

referiu a frase que se encontra na obra do átrio que diz “É o sol que peca quando em vez de criar 

seca”. Referiu não poder deixar de falar da situação e que se deve uma palavra de solidariedade a 

quem produz. Solicitou à OesteCIM para dar uma ajuda se alguma coisa estiver ao seu alcance. 
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Seguidamente referindo-se ao acordo Ortográfico, informou toda a vida ter estudado e abraçado a 

língua portuguesa, aprendeu a declinar e a conhecer as palavras e, atualmente, dá razão ao Sr. 

Professor Sebastião Cruz quando dizia “ As palavras gastam-se com o uso e prostituem-se com o 

abuso”. Estão a prostituir as palavras com o novo Acordo e a colocar em causa concordâncias. Os 

seus alunos perguntam-lhe qual o fundamento da mudança, ao que ele responde, “porque sim” e por 

uma questão comercial e política. Mecanismos linguísticos para fazer as alterações nas palavras não 

existem, não existem regras para o fazer. Disse ainda, querer saudar umas palavras que ouviu uns 

tempos atrás do Sr. Presidente da Câmara de Alcobaça, que esteve na primeira linha da luta contra 

o TGV e defendeu a melhoria substancial da Linha do Oeste. Por último, disse que não saúda o 1º 

de maio, mas quer saudar os homens e as mulheres generosas do Oeste que tanto contribuem com o 

seu trabalho para o engrandecimento da Região Oeste. Deu-lhes uma palavra de apreço e disse-lhes 

“Bem hajam porque amanhã é o vosso, nosso dia, o 1º de maio”. ----------------------------------------- 

-----O Senhor Júlio Rodrigues dirigiu uma saudação e agradecimento à presença de todos os Srs. 

Presidentes de Câmara ou seus representantes na presente reunião. É a primeira vez que são 

honrados com a presença de todos. O Oeste sai mais fortalecido e é possível constatar que o Oeste 

está unido e tem pernas para continuar. Informou depois, que teve oportunidade de visitar a FIL na 

Bolsa de Turismo de Lisboa, onde estiveram vários grupos folclóricos do seu concelho a atuar. O 

espaço do Oeste estava abandonado, sujo, não estando condizente com o que é o Oeste. A imagem 

de uma região faz-se de pequenos apontamentos e não se reviu na forma como estiveram 

representados no referido evento. Apelou ao Sr. Presidente que se melhore de futuro, porque em 

grandes eventos nacionais ao lado de outras regiões mais pobres que o Oeste, não podem continuar 

a estar representados como estiveram. Por fim, colocou uma última questão relativamente ao IV 

Congresso do Oeste. Na última Assembleia realizada foi comunicado que a 19, 20 e 21 de abril 

realizar-se-ia o Congresso do Oeste, em Alenquer, a data passou e não tiveram qualquer 

informação. Perguntou o que se passou e o que é que se perspetiva para o futuro. ----------------------

----O Senhor Pedro Guerra congratulou-se com a maioria das intervenções porque tem verificado 

que, independentemente, das cores partidárias que os trouxeram à partida, cada um dos presentes 

está na reunião para defender o seu concelho e o projeto comum que é a Assembleia Intermunicipal 

da OesteCIM. Estão presentes, sobretudo, para apoiar o Conselho Executivo e para o ajudarem em 

tudo aquilo que da sua parte possa contribuir para que os objetivos sejam conseguidos. Ficou um 

pouco surpreso com a intervenção do Sr. Deputado Pedro Costa porque sentiu uma 

“provocaçãozinha” político partidária, que na generalidade não se tem verificado na maioria dos 

intervenientes. Efetivamente, não foram no passado advogados de acusação do anterior Governo e 
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também não podem ser advogados de defesa do atual Governo, porque estão a representar os seus 

concelhos na defesa do projeto comum que é o Oeste, é para isso que foram votados e não se 

podem sentir obrigados a intervir noutras funções que não essas. ------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche informou que no âmbito da 

OesteCIM têm as suas áreas de intervenção e a questão da Bolsa de Turismo do Oeste - BTL e do 

Congresso do Oeste, são duas questões que acompanhou diretamente. Relativamente à BTL e tendo 

em conta o quadro que estão a viver, marcado por grandes dificuldades, abordaram, no presente 

ano, a BTL de uma forma diferente e conjunta. Pela primeira vez foi uma participação que teve na 

sua preparação a envolvência de todos os Municípios e o Turismo do Oeste. Foram feitas várias 

reuniões e a participação de cada Município custou, pela primeira vez, zero. Num orçamento de 

cerca de setenta e cinco mil euros, a OesteCIM pagou quinze mil euros e o Turismo do Oeste 

financiou o restante, duma forma modesta mas muito participada. O evento constituiu uma forte 

oportunidade para, em uníssono e estavam presentes praticamente todos os Municípios, aquando da 

visita do Sr. Ministro da Economia e da Sra. Secretária de Estado do Turismo expressarem a sua 

opinião, relativamente à discordância e à preocupação com a extinção da Entidade Regional de 

Turismo do Oeste. Foi um momento que valeu muito. Respeitando a opinião dada anteriormente, 

informou não ter tido qualquer referência relativamente à questão do abandono e da sujidade; o 

próprio esteve na BTL, recebeu o Sr. Primeiro-Ministro, a quem reiterou as preocupações com a 

Entidade do Turismo, em representação dos Srs. Presidentes de Câmara. Em sede do Turismo do 

Oeste e da OesteCIM, consideraram o presente ano como o ano que participaram de forma mais 

coesa, o stand teve na génese a participação de cada Município com um espaço para representação 

de produtos e animação. Quanto ao Congresso, informou que efetivamente esteve marcado e que a 

comunicação do seu adiamento sem data marcada foi enviada. A entidade organizadora, a ADRO – 

Agência de Desenvolvimento Regional do Oeste, à qual preside em representação dos Municípios, 

desenvolveu todo o processo, tendo inclusive, alargado a participação a outras entidades da Região, 

mas, em determinada altura, foram notificados pela Agência Nacional de Qualificação, da intenção 

de indeferimento da continuidade do Centro de Novas Oportunidades da ADRO. Tendo em conta 

os escassos recursos humanos da ADRO, tinham mobilizado todos para se envolverem na 

preparação do Congresso, para evitarem recorrer a outras formas mais caras e, foram confrontados 

com uma ameaça. Só há cerca de quinze dias, após uma diligência feita junto da Sra. Secretária de 

Estado do Ensino Básico e Secundário, onde estiveram reunidos quatro Presidentes de Câmara, 

Torres Vedras, Alenquer, Peniche e Óbidos, é que foram notificados que a intenção de 

indeferimento havia voltado atrás, mantendo-se o Centro de Novas Oportunidades, com cerca de 
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dezassete postos de trabalho, pelo menos até ao mês de Agosto. Sentiram que enquanto o assunto 

não estivesse resolvido, não haveria motivação para envolver os trabalhadores na organização do 

Congresso. A partir do momento que a estrutura da ADRO estiver mais tranquila, podem voltar à 

ideia inicial de fazer o Congresso e na OesteCIM, irão estudar a oportunidade para o concretizarem 

com a maior dignidade possível. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

votação a aprovação da Minuta da Ata, que foi aprovada por maioria, com uma abstenção. ----------- 

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

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

pelas vinte e quatro horas do dia trinta de abril de dois mil e doze, de que, para constar se lavrou a 

presente Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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