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----------------------------------------------ATA Nº 04-----------------------------------------------------

---Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas 17H00, reuniu na 

sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste, o Conselho Estratégico para o 

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

----Presidiu aos trabalhos o Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal e Presidente da 

Câmara Municipal de Alenquer, Dr. Pedro Miguel Ferreira Folgado.--------------------------

Estiveram presentes os representantes das seguintes entidades:------------------------------ 

Centro Hospitalar do Oeste -------------------------------------------------------------------------- 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar ------------------------------------------------ 

Escola Agrícola Fernando Barros Leal ------------------------------------------------------------ 

Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste ----------------------------------------------------------- 

Agrupamento de Escolas de Cister ----------------------------------------------------------------- 

Agrupamento de Escolas Fernão do  Pó ----------------------------------------------------------- 

Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira ---------------------------- 

Instituto Emprego e Formação Profissional – Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo - 

Associação Empresarial da Região Oeste --------------------------------------------------------- 

União Geral do Trabalhadores (UGT) -------------------------------------------------------------- 

Leader Oeste ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instituto da Segurança Social de Leiria ------------------------------------------------------------ 

Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN) --------------------------

Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVRLisboa) --------------------------------------

Grupo de Ação Local Pesca do Oeste (Grupo de Ação Costeira do Oeste – GACOeste) ---

ECOMAR (DLBC Costeiro de Torres Vedras e Lourinhã) ------------------------------------- 

Conselho Municipal da Juventude de Alenquer -------------------------------------------------- 

Conselho Municipal da Juventude de Óbidos ----------------------------------------------------- 

Guarda Nacional Republicana ---------------------------------------------------------------------- 

Liga dos Bombeiros Portugueses -------------------------------------------------------------------- 

Polícia de Segurança Pública ------------------------------------------------------------------------

---Esteve  ainda presente o Primeiro Secretário da OesteCIM, Dr. André Rocha de Macedo. 

---A reunião foi secretariada por Marta Pacheco, Assistente Técnica da OesteCIM.---------

---O Sr. Presidente do Conselho Estratégico, declarou aberta a reunião, com a seguinte 

ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------

---Ponto 1 – Tomada de Posse dos membros em falta;--------------------------------------------

---Ponto 2 – Aprovação da ata nº 3 da reunião de dia 25/11/2016; -----------------------------
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---Ponto 3 – Informações;-----------------------------------------------------------------------------

---Ponto 4 – O setor do turismo e as linhas do futuro na área;-----------------------------------

---Ponto 5 – Outros Assuntos de Interesse Regional---------------------------------------------- 

O Sr. Presidente apresentou os convidados para o Ponto 4 da ordem de trabalhos, a Dra. 

Sílvia Ribau da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal(TCP) e o Prof. Dr. 

Paulo Almeida da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTTM), passando 

de seguida aos pontos da ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------

---Ponto 1 – Tomada de Posse; --------------------------------------------------------------------

---Não compareceram os representantes das Entidades em falta para tomar posse, 

nomeadamente a União das Misericórdias Portuguesas e a União Distrital das IPSS de 

Leiria.----------------------------------------------------------------------------------------------------

---Ponto 2 -  Aprovação da ata nº 3 ---------------------------------------------------------------

---Foi presente a ata nº 3 e após apreciação, a mesma foi aprovada pelos representantes das 

entidades presentes na anterior reunião.-------------------------------------------------------------

---Ponto 3 – Informações ---------------------------------------------------------------------------

---- Não foram prestadas informações no presente ponto.----------------------------------------

---Ponto 4 – O setor do Turismo e as linhas do futuro na área -----------------------------

---O Sr. Presidente apresentou os oradores convidados, a Dra. Sílvia Ribau, Chefe de 

Núcleo de Marketing, Branding, Promoção e Informação Turística da Entidade Regional 

de Turismo do Centro de Portugal, e o Prof. Dr. Paulo Almeida, Diretor da Escola Superior 

de Turismo e Tecnologia do Mar, passando de seguida a palavra à Dra. Sílvia Ribau que 

iniciou a apresentação da Entidade Regional, sua missão, indicadores turísticos, estratégia 

e Operação Centro 2020.------------------------------------------------------------------------------

---Terminada a apresentação, o Sr. Presidente agradeceu a presença da Dra. Sílvia Ribau, 

e clarificou uma questão abordada, a introdução da Fortaleza de Peniche na prioridade de 

investimento 6.3 referida na apresentação.---------------------------------------------------------

---O Sr. Presidente passou de seguida a palavra ao Prof. Dr. Paulo Almeida, que apresentou 

a oferta formativa da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTTM), 

especialmente na área do Turismo. Terminou a sua apresentação deixando toda a 

disponibilidade da Escola para ajudar a delinear estratégias regionais para o Turismo, quer 

a nível da Região Oeste, quer da Região Centro. -------------------------------------------------

---Seguidamente, o Sr. Presidente Pedro Folgado apresentou a Estratégia Oeste Portugal 

2020 no eixo do Turismo. Terminou a apresentação deixando a sugestão de um trabalho 

articulado com a TCP e escolas da Região para potenciar e aumentar o Turismo. Realçou 
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a importância de áreas como a saúde e a segurança para a qualidade do Turismo e das 

acessibilidades como fator de deslocação de visitantes pela Região, ficando os concelhos 

de interior a perder em relação aos de costa. Ressalvou que a TCP tem demasiados 

Municípios para trabalhar e que denota a dificuldade em fazer a promoção de todo o 

território. Afirmou a intenção da OesteCIM em criar um organismo regional para promover 

o Turismo na Região. Colocou à disposição do Conselho alguma questão a colocar. -------

---O Dr. André Macedo, interveio no sentido de reforçar a necessidade e importância da 

intervenção dos membros do CEDI para ajuda no desenvolvimento da estratégia da 

OesteCIM. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---A Dra. Maria do Carmo Martins, representante do Centro Operativo e Tecnológico 

Hortofrutícola Nacional pediu a palavra e referiu as novas tendências gastronómicas e os 

novos produtos como novos produtos turísticos. Sugeriu esta adição aos produtos turísticos 

apresentados anteriormente como complemento de pacotes turísticos. ------------------------

---O Sr. Presidente referiu que a estratégia OestePortugal 2020 aposta na divulgação da 

pêra rocha e do vinho, em articulação com a CVRLisboa, o que se insere obrigatoriamente 

na gastronomia regional. Referiu ainda a fruta desidratada e outros derivados de pêra rocha, 

mencionando alguns dos eventos em que a OesteCIM esteve presente e em que os 

Municípios ajudaram na promoção das empresas da Região, como os Eventos dos Vinhos 

em Lisboa em 2016 e o SISAB 2017. --------------------------------------------------------------

---O Dr. André Rocha de Macedo referiu a importância do uso de produtos da Região por 

parte das empresas do Oeste. ------------------------------------------------------------------------

---O Dr. Jorge Abrantes, representante do Grupo de Ação Local Pesca do Oeste, felicitou 

o CEDI e a OesteCIM pela iniciativa e pela qualidade das apresentações. Referiu a 

importância de Peniche e do Mundial de Surf na valorização turística local, regional e 

nacional e a importância da criação de um Centro de Congressos em Peniche. Mencionou 

que existem 84 escolas de surf registadas em Peniche e que esse número mostra a amplitude 

e abrangência da atividade do surf, referindo ainda que algumas dessas escolas possuem 

surf camps e criam pacotes turísticos. Sugere que o Oeste veja nesses pacotes um exemplo 

do que pode ser criado a nível regional, também como forma de combater a sazonalidade 

e aumentar o número de visitantes fora da época alta. -------------------------------------------

---O Dr. Emanuel Vilaça, representante do Agrupamento de Escolas Fernão Pó 

(Bombarral) pediu a palavra para transmitir que concorda com o Sr. Presidente no que diz 

respeito à criação de uma rede para definição de uma estratégia e referiu a importância da 

partilha de informação também para as escolas que formam ativos. Concordou ainda com 
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a falta da oferta de pacotes turísticos, referidos pela Dra. Maria do Carmo Martins, e sugeriu 

que os próprios alunos possam participar na criação desses mesmos pacotes e até, mais 

tarde, criar as suas próprias empresas. Terminou, deixando um pedido para que possam ser 

chamados para troca de informações e para conhecimento da Estratégia. ---------------------

---O Sr. Presidente referiu a importância da qualidade da formação na área do Turismo e 

da articulação com o IEFP para definição da estratégia. Concordou com a sugestão do Dr. 

Emanuel Vilaça. ---------------------------------------------------------------------------------------

---A Dra. Sílvia Ribau informou que a TCP está presente sempre que é possível em ações 

de formação de alunos, especialmente no setor do Turismo, dando a conhecer a Estratégia 

e a Entidade Regional de Turismo. ------------------------------------------------------------------

---O Dr. Gaspar Vaz, do Agrupamento de Escolas de Cister (Alcobaça), em representação 

das escolas e agrupamentos da OesteCIM, afirmou que, sendo um "destino turístico" 

constituído, como se acabava de concluir, a partir das excelentes comunicações 

apresentadas, composto por vários locais, a questão dos transportes assumia, nesse 

contexto, uma importância verdadeiramente "estratégica". Assim, considerou importante o 

estabelecimento de sinergias intermunicipais no domínio das infraestruturas rodoviárias. 

Na verdade, a principal via de comunicação, a A8, facilita as comunicações no sentido de 

e para Lisboa, mas, ao nível transversal, as dificuldades de comunicação são muitas, não 

permitindo, ou dificultando, a identificação do Oeste como um "destino turístico". Um bom 

exemplo de sinergia foi o excelente trabalho desenvolvido pela OesteCIM ao nível do 

estudo e da proposta de uma rede para o Ensino Profissional na região Oeste. Deu, por isso, 

os parabéns à Comunidade Intermunicipal e aos Professores pela articulação no trabalho 

realizado ao nível da Educação. ---------------------------------------------------------------------

---O Sr. Presidente respondeu à questão colocada referindo que existem projetos para novas 

acessibilidades através da ferrovia. -----------------------------------------------------------------

---A Dra. Célia Roque, representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

afirmou ser fundamental a qualificação dos recursos humanos, chamando a atenção para a 

falta de trabalho qualificado na Região Oeste, existindo 500 vagas só este ano. O IEFP 

continua a fazer formação, mas tem como condicionante o local de formação. A questão 

das acessibilidades é uma questão permanente, não só para quem está em formação, mas 

para os próprios recursos humanos. Os transportes públicos são muito escassos e não dão 

resposta, especialmente na área do Turismo, visto existirem hotéis que estão abertos 24 

horas por dia, por exemplo. --------------------------------------------------------------------------

---O Sr. Presidente referiu a importância destes contributos para o delinear de uma 
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estratégia de sucesso. ---------------------------------------------------------------------------------

---O Dr. Sérgio Félix, representante da Associação Empresarial da Região Oeste (AIRO), 

reforça a escassez de recursos humanos em algumas áreas. Referiu que a criação de um 

Observatório seria uma missão a implementar porque permitiria o acesso a dados essenciais 

por parte das empresas. Relativamente à BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, é da opinião 

que deve haver apoio às empresas do setor do Turismo em detrimento da participação da 

OesteCIM. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---O Dr. José Coutinho, representante da LeaderOeste, admite o esforço da TCP na 

integração dos Municípios, referindo que o Oeste faz o mesmo a nível regional. Referiu 

que os eixos da Região Oeste são muito diversificados, sendo os instrumentos financeiros 

poucos para tantos eixos. Afirmou que o Turismo não é, por si só, um setor sustentável e 

que o desenvolvimento sustentável não funciona com desequilíbrios. Sendo a Região Oeste 

uma região assente na agricultura e no mar, a formação não deve ser só na área do Turismo. 

Parece-lhe errado, atualmente, as escolas terem essa tendência, havendo uma necessidade 

de conservar a identidade do território. O Turismo enquanto estratégia não pode deixar de 

assentar sobre essa base. ------------------------------------------------------------------------------

---O Dr. João Paulo Mergulhão, representante da ECOMAR, questionou o CEDI sobre o 

ponto de situação do Observatório do Oeste. ------------------------------------------------------

---O Dr. António Marques, representante da Liga de Bombeiros Portugueses, afirmou que 

o Turismo é uma atividade económica pluridisciplinar. É normal que todos os Municípios 

lutem para fazer valer o seu território. Relativamente à formação deve ser mudado o 

paradigma da formação na área do Turismo. Realçou a ideia de que os estágios devem ser 

realizados nas áreas de formação. Sugeriu ainda o aproveitamento de eventos de outras 

áreas, como o desporto, para atração de turistas, reforçando que o Turismo não vive do 

Turismo de porta aberta, mas sim do Turismo organizado, daí a importância do trabalho 

com os operadores turísticos. ------------------------------------------------------------------------

---O Dr. Luís Carlos Lopes, representante da Escola Agrícola Fernando Barros Leal (Torres 

Vedras), respondeu aos comentários anteriores afirmando que o ensino agrícola está bem 

colocado na Região, como ensino de qualidade. Não concorda com o modelo educativo 

casa-escola, referindo que os alunos das escolas agrícolas têm muitas horas em contexto de 

trabalho. Afirmou ainda que o Turismo tem de estar ligado à agricultura. Enalteceu o 

trabalho da Dra. Tânia Mourato, da OesteCIM, no estudo diagnóstico realizado (Estudo de 

Antecipação de Necessidades de Qualificação) e na reunião realizada na DGESTE, que foi 

fundamental para o sucesso de todo o processo.---------------------------------------------------
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---O Dr. Daniel Pinto, representante da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste (Caldas da 

Rainha) perguntou se está na linha da estratégia do Oeste a criação de um Casino pela sua 

importância turística e financeira.--------------------------------------------------------------------

---O Prof. Dr. Paulo Almeida, da ESTTM, respondeu à questão levantado pelo Dr. João 

Paulo Mergulhão e informou que a criação do Observatório do Turismo já foi acertada 

entre a TCP e o IPL. Interveio ainda no sentido de reforçar a ideia de que no Turismo a 

autenticidade é fundamental, assim como a certificação. Existe a necessidade de educar as 

empresas para o uso dos produtos regionais. Reafirmou que o Turismo é transversal a todas 

as áreas, bem como a importância do trabalho com os operadores turísticos. É da opinião 

que um destino turístico deve ter uma única imagem e que a Estratégia Oeste Portugal 2020 

está completamente em linha com o que deve ser feito. -----------------------------------------

---A Dra. Sílvia Ribau da TCP confirmou a criação do Observatório do Turismo em 

parceria com várias entidades. Reforçou que existe uma grande lacuna a nível nacional 

relativamente a dados estatísticos. Referiu que, em relação aos estágios abordados pela 

Dra. Célia Roque, os estagiários deverão conhecer o tecido empresarial. Respondendo à 

questão da sazonalidade, existem produtos que a combatem, como o turismo desportivo 

(campeonatos) e o turismo de negócios (congressos, workshops, etc.). Deixou toda a 

disponibilidade da TCP em colaborar e agradeceu a oportunidade de estar presente no 

CEDI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---O Sr. Presidente do CEDI respondeu ao Dr. Daniel Pinto, informando que há um 

Município do Oeste que está a negociar a vinda de um casino para a Região. Reforçou que 

o Observatório do Oeste será uma realidade e é intenção da OesteCIM trabalhar com a 

TCP. Agradeceu as intervenções e finalizou o ponto 4. ------------------------------------------

---Ponto 5 – Outros Assuntos de Interesse Regional ------------------------------------------

---O Sr. Presidente informou que o próximo Conselho Estratégico para o Desenvolvimento 

Regional terá como tema o Mar. --------------------------------------------------------------------

---Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente do Conselho Estratégico declarou 

encerrada a reunião, pelas dezanove horas e trinta minutos, de que para constar se lavrou a 

presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

      O Presidente do Conselho Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal, 

                                          

_________________________________________ 

Pedro Miguel Ferreira Folgado 


