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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

 
-----Aos vinte e nove dias, do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma 

horas, reuniu a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, para uma 

sessão ordinária, realizada no CCC – Centro Cultural e Congressos de Caldas da Rainha, sita na 

Rua Dr. Leonel Sotto Mayor 23D, em Caldas da Rainha, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------

-----Ponto 1 – Eleição da Mesa da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM; ---------------------------

-----Ponto 2 - Eleição do Secretariado Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

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

-----Ponto 3 - Informação Escrita do Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM; ----------

-----Ponto 4 - Informação do ROC sobre a situação Económica e Financeira a 30 de junho de 2021 

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

-----Ponto 5 - Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2022 da Comunidade Intermunicipal do Oeste; ---------------------------------------------------------------

-----Ponto 6 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2022 da Comunidade 

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

-----Ponto 7 - Apresentação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

Compromissos Plurianuais. --------------------------------------------------------------------------------------

-----INSTALAÇÃO DA NOVA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL - TOMADA DE POSSE 

-----O Senhor Presidente cessante da Mesa da Assembleia Intermunicipal, Senhor Jorge Gabriel 

Duarte Catana Monteiro Martins, tomou a palavra, saudou todos os presentes e declarou aberta a 

sessão para se proceder à instalação da nova Assembleia Intermunicipal. De seguida, efetuou a 

chamada dos membros do Órgão para a Tomada de Posse, que se transcreve: “Aos vinte e nove dias 

do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Caldas da Rainha e no 

edifício do CCC – Centro Cultural e Congressos de Caldas da Rainha, onde eu Jorge Gabriel 

Duarte Catana Monteiro Martins, Presidente da Assembleia Intermunicipal cessante me 

encontrava, compareceram, para, de conformidade com o disposto no artigo número cento e 

quatro da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro e nos números um 

e dois do artigo quarenta e quatro da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove de 

dezoito de Setembro, se proceder à instalação da Assembleia Intermunicipal desta Comunidade 
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Intermunicipal, os cidadãos: Pelo Município de Alcobaça, Ricardo Ragageles Vigário, pelo PSD, 

Florbela de Carvalho Costa, pelo CDS-PP, José António de Sousa Canha, pelo PS (não se 

encontrava presente) e Bruno Renato Domingos Adriano, pelo PS; Pelo Município de Alenquer, 

Carlos Alexandre Pereira Granadas, pelo PS, Filipa Maria Ferreira da Costa Santos, pelo PS, Rui 

Jorge Vieira Neto, pelo PSD e Carlos Manuel de Melo Gomes Areal, pela CDU; Pelo Município de 

Arruda dos Vinhos, Fábio Miguel Romão Morgado, pelo PS, Catarina Gertrudes Pulguinhas 

Gaspar, pelo PS, Pedro Guilherme Nunes Fernandes, pelo PS e Edi Manuel Lemos Gama, pela 

Coligação Arruda Agora!; Pelo Município de Bombarral, Luís Alberto Camilo Duarte, pelo PS, 

Milene Sofia Santos Monteiro Silva, pelo PS, Élio Anes Leal, pelo PSD e Luís Francisco Campos e 

Silva, pelo PSD; Pelo Município do Cadaval, Rui Manuel Martins Soares, pelo PSD, Nelson 

Cordeiro Garcia Rosa, pelo PSD, Maria João Marques Pacheco Botelho, pelo PS e Tatiana 

Pereira de Matos, pelo PS (não se encontrava presente); Pelo Município de Caldas da Rainha, 

António Marques Gonçalves Curado, pelo Movimento Vamos Mudar (não se encontrava presente), 

Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, pelo PSD (não se encontrava presente), Jaime Manuel 

Rodrigues Neto, pelo PS e Maria de Jesus Silva Fernandes, pelo Movimento Vamos Mudar; Pelo 

Município da Lourinhã, António Rodrigo da Silva Oliveira Gomes, pelo PSD, Brian Costa da 

Silva, pelo PS, Hernâni Luís Henriques dos Santos, pelo PSD e Mário Ferreira Gonçalves, pelo 

PS; Pelo Município da Nazaré, José Alexandre Serra Sales, pelo PS, Carla Alexandra Nascimento 

Marques Abegão, pelo PS, Tânia Gandaio da Silva, pelo PSD e Vasco Frederico Pires de Sousa, 

pela CDU; Pelo Município de Óbidos, Luís Manuel Ferreira Cunha, pelo PSD, Olga Maria 

Fernandes Prada, pelo PSD, Anabela Blanc Capinha Corado, pelo PS e Albino Agostinho de 

Sousa, pelo PS; Pelo Município de Peniche, Joaquim Raul Gregório Farto, pelo PS, Hugo José 

Santos Martins, pelo Grupo de Cidadãos Eleitores por Peniche (não se encontrava presente), 

Francisco Manuel Pinto da França Salvador, pelo PSD e Vítor Rui Franco Agostinho, pela CDU; 

Pelo Município de Sobral de Monte Agraço, Júlio Manuel Lourenço Rodrigues, pela CDU e Rui 

Luís Fernandes Corado, pelo PS; Pelo Município de Torres Vedras, Rui José Prudêncio, pelo PS, 

Luís Carlos Jordão de Sousa Lopes, pelo PSD, António Carlos Nunes Carneiro, pelo PS, Susana 

Maria Ribeiro das Neves, pelo PS, Marta Filipa Sousa Geraldes, pelo PSD e José António do Vale 

Paulos, pelo PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente cessante da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que estava 

conferida a posse aos membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal. Referiu que foi um 

enorme prazer ter presidido à Mesa da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal 



FL. 3 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

 

Ata nº 1/ 2021 Reunião de 29.12.2021 

 
do Oeste. Agradeceu ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal, ao Sr. Primeiro Secretário, aos 

funcionários da CIM e, em especial, à Dra. Helena Abreu e ao Sr. Rogério Duarte. Dirigiu um 

cumprimento, também muito especial, aos colegas de Mesa, ao Dr. José Lalanda e Dr. Júlio 

Rodrigues pela colaboração, foi com muito gosto que desempenhou as suas funções. É com gosto 

que revê algumas caras que já haviam passado pela Assembleia Intermunicipal e, mostrou-se 

satisfeito, por voltarem a fazer parte do Órgão. Aos que fazem parte da Assembleia Intermunicipal, 

pela primeira vez, informou que o Órgão é um espaço de discussão e debate dos problemas 

oestinos, mas é, sobretudo, um espaço de união. Ao longo dos quatro anos, pese embora, as 

contingências a que todos foram submetidos em consequência do Covid-19, reforçou a ideia que é 

na Assembleia Intermunicipal que se cimenta o que é a marca Oeste e, há alguns presentes, que 

muito contribuíram para isso. Se hoje, existe a marca Oeste, deve-se em parte ao trabalho que foi 

feito pela Região de Turismo do Oeste, da qual o Dr. António Carneiro, foi Presidente, pelo 

trabalho que foi feito pelos Srs. Presidentes de Câmara e por todos os eleitos nas Assembleias 

Municipais. É na OesteCIM e no Conselho Intermunicipal que se dá corpo a essa união e que se 

cimentam essas relações em prol da Região Oeste. Desejou a todos um excelente mandato e, disse 

aos Srs. Presidentes de Câmara, que a sua responsabilidade, como sabem, é imensa e que, de 

certeza, a levarão para a frente. Faz votos que o Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal e o Sr. 

Primeiro Secretário continuem com as suas funções, porque pelo trabalho que realizaram, a casa 

fica bem entregue. Por fim, chamou à Mesa o eleito “mais antigo”, para presidir aos trabalhos da 

Assembleia, para que se proceda à votação da Mesa. Chamou o Deputado Intermunicipal António 

Carneiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA OESTECIM ---------

-----O Deputado Intermunicipal António Carneiro saudou todos os presentes e agradeceu ao Dr. 

Jorge Martins, a nuance usada para não o chamar de o mais velho, usando uma linguagem militar, 

chamando-o de o mais antigo. Agradeceu, também, o facto de não se ter esquecido do contributo, 

que deu, juntamente com alguns Presidentes de Câmara, para a construção da marca Oeste. De 

seguida, pediu a colaboração da Deputada Marta Filipa Sousa Geraldes e da Deputada Carla 

Alexandra Nascimento Marques Abegão para o auxiliarem na Mesa. Informou ter sido entregue na 

Mesa, uma proposta de Lista para a constituição da Mesa da Assembleia Intermunicipal: Presidente 

- Rui José Prudêncio, do PS; Vice-Presidente - Rui Manuel Martins Soares, do PSD e Secretário - 

Júlio Manuel Lourenço Rodrigues da CDU. ------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal António Carneiro informou que a Lista foi consensual entre os 



FL. 4 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

 

Ata nº 1/ 2021 Reunião de 29.12.2021 

 
partidos e deu início à eleição, por escrutínio secreto, da proposta de Lista única, composta pelos 

seguintes membros: Presidente - Rui José Prudêncio; Vice-Presidente - Rui Manuel Martins Soares 

e Secretário - Júlio Manuel Lourenço Rodrigues. No boletim deverão escrever um S, para sim, um 

N, para não e um A, para abstenção-----------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal António Carneiro, procedeu à chamada dos membros para a 

colocação dos votos na urna. No final questionou se todos os presentes foram identificados e se não 

houve nenhuma omissão na chamada. Deu por encerrada a votação para procederem à contagem de 

votos. A contagem foi feita pela Mesa, com o auxílio da colaboradora da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----Foi feita a leitura do resultado da eleição para a constituição da Mesa, pelo Deputado António 

Carneiro, sendo a mesma aprovada com 39 votos a favor; 0 votos contra; 2 votos de abstenções e 2 

votos em branco. A Mesa ficou assim constituída: -----------------------------------------------------------

-----Presidente: Rui José Prudêncio ---------------------------------------------------------------------------- 

-----Vice-Presidente: Rui Manuel Martins Soares ----------------------------------------------------------- 

-----Secretário: Júlio Manuel Lourenço Rodrigues ----------------------------------------------------------- 

-----O Deputado Intermunicipal António Carneiro chamou os membros da Mesa para ocuparem 

os seus lugares e agradeceu aos membros que colaboraram na sua eleição. ------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal cumprimentou os Srs. Presidentes de 

Câmara, na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal e todos os Deputados 

Intermunicipais que tomaram posse. Dirigiu uma saudação especial ao Presidente cessante, Dr. 

Jorge Gabriel Martins, que com a sua competência soube dignificar a Assembleia e o cargo de 

Presidente da Assembleia Intermunicipal do Oeste, num tempo muito complexo. Saudou todos os 

Deputados Intermunicipais eleitos, desejando-lhes os maiores sucessos no exercício dos seus 

mandatos. Saudou, também, todos os funcionários da OesteCIM, na pessoa do Sr. Primeiro 

Secretário, Dr. Paulo Simões. “É com enorme orgulho e sentido de responsabilidade que assumo as 

novas funções de Presidente da Assembleia Intermunicipal do Oeste. A todos agradeço a confiança 

em mim depositada, ficando desde já o meu compromisso com todos de que serei sempre um 

descobridor de equilíbrios, porque esta casa tem que ser um espaço de construção de iniciativas e 

ações. O arranque de um mandato é um momento de renovada esperança e é sempre um momento 

especial para aqueles que após a sua legitima eleição como Deputados Intermunicipais, aqui 

chegam pela primeira vez com a mais nobre das missões, representar os oestinos. Lembra-me bem 

do dia em que assumi pela primeira vez o meu mandato de Deputado Intermunicipal. Quero dizer-
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vos que a honra que senti nesse dia, em que me sentei nessas cadeiras, é a mesma que sinto hoje. A 

Assembleia Intermunicipal é um órgão de representação democrática que ocupa um lugar 

insubstituível no nosso sistema político democrático. É por aqui que passa a iniciativa deliberativa 

e fiscalizadora da Comunidade Intermunicipal do Oeste, é a Assembleia Intermunicipal o espaço 

por excelência da fiscalização da ação do executivo. Mas é também aqui o centro do debate 

político e é por este o espaço decisivo de expressão das diferenças, mas também da construção de 

compromissos e de equilíbrios sempre decisivos para sustentar os desenvolvimentos no Oeste. Uma 

democracia de qualidade não se esgota no dia das eleições, a democracia é um regime de 

separação de poderes num sistema assente em regras e procedimentos. A Assembleia 

Intermunicipal, exige, hoje em particular, que saiba cumprir bem os seus deveres para que saiba 

também ir além dos seus métodos tradicionais. Este mandato será de grande responsabilidade e 

necessidade de amplos consensos em virtude dos novos desafios, em particular a já anunciada pelo 

primeiro-ministro, criação de uma nova NUT II Lezíria, Oeste e Medio Tejo, que nos dará a 

grande e ambicionada dimensão territorial, mas que também nos trará novos desafios em todas as 

áreas de intervenção da OesteCIM. Mas também devemos continuar críticos e ativos na vertente 

das funções que são atribuídas às CIM’s. A descentralização e eventual regionalização do país 

deve olhar para estas instituições e dotá-las de verdadeiros instrumentos financeiros e de 

autonomia de realização de projetos de âmbito regional. Ao mesmo tempo considero que a 

verdadeira democratização destes órgãos terá de passar pela eleição direta dos seus 

representantes, porque só assim, conseguiremos também que os cidadãos se revejam nas decisões 

por nós tomadas e sejamos escortinados através dos votos diretos da nossa atuação. Não podemos 

continuar a ver decidido exclusivamente pelos poderes centrais, questões que a nós, à Região nos 

dizem respeito, exige-se a todos nós eleitos e por isso legítimos representantes dos oestinos que 

saibamos estar à altura do momento que vivemos e do poder que nos confiaram. Teremos um longo 

caminho assente em equilíbrios e consensos, mas sempre com a certeza que nas nossas mentes terá 

que estar sempre em primeiro lugar, o bem-estar e o que melhor serve os interesses do Oeste. 

Afinal e, no fim, será sempre por eles que aqui estamos, em nome do bem comum e geral, em 

detrimento de interesses individuais ou bairristas. Se assim for, seremos respeitados por todos, os 

que nos elegeram e confiam em nós para a resolução dos seus problemas. Permitam-me terminar 

da seguinte forma: os sonhos são sempre obras inacabadas até que alguém as termine, que 

sejamos nós, aqueles que iremos concluir algumas”. Por fim, apelou aos Grupos que compõem a 

Assembleia, para que façam chegar à Mesa, o nome ou nomes das suas lideranças de Grupo, para 
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que possam começar a criar a Comissão Permanente de Líderes, para discussão de alguns trabalhos. 

Explicou aos Deputados que as grelhas que seguem à designação dos pontos na convocatória, 

correspondem aos tempos atribuídos à discussão de cada ponto. Referiu que na presente reunião 

existe um Grupo de Cidadãos que não está contemplado na Grelha existente e que a mesma será 

alterada na primeira reunião da Comissão de Líderes--------------------------------------------------------

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

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que a Ata n.º 8, da última 

reunião, realizada no dia 30 de junho de 2021, se encontrava na Mesa para discussão e que a mesma 

só deverá ser votada pelos Deputados que faziam parte do anterior mandato. --------------------------- 

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

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

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

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

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

-----Ofício datado de dia 14/07/2021, dirigido ao Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da 

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

30/06/2021; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----Ofício datado de dia 14/07/2021, dirigido à família de Carlos Manuel Antunes Bernardes, a dar 

conhecimento do Voto de Pesar pelo seu falecimento, aprovado por unanimidade na reunião de dia 

30/06/2021; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------Email datado de dia 08/09/2021, dirigido aos Deputados da Assembleia Intermunicipal com 

convite da INATEL para ação de limpeza de praia nas margens da Lagoa de Óbidos; -----------------

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

------Ofício datado de dia 21/09/2021, dirigido à Associação Empresarial de Caldas da Rainha e 

Oeste, em resposta ao ofício enviado com o Questionário |Urgência “Medidas de Apoio “Pós- 

Covid” – Choque Fiscal para a economia portuguesa; ------------------------------------------------------- 

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

------Email datado de dia 27/09/2021, dirigido aos Deputados Intermunicipais a informar que se 

procedeu ao pagamento das senhas de presença da reunião de Assembleia de dia 30 de junho de 

2021; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Documento 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício datado de dia 20/10/2021, dirigido aos Senhores Presidentes de Assembleia Municipal, 

com solicitação para eleição dos membros a integrar a Assembleia Intermunicipal; --------------------

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

-----Email datado de dia 09/12/2021, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da OesteCIM, 

Presidentes das Assembleias Municipais da OesteCIM e Deputados Intermunicipais, com envio do 

Edital da Assembleia Intermunicipal de dia 29/12/2021; ----------------------------------------------------

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

-----Ofício Circular datado de dia 17/122021, dirigido aos Senhores Presidentes de Câmara da 

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

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA ----------------------------------------------

------O 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Email da INATEL, datado de dia 07/09/2021, com convite da INATEL para ação de limpeza 

de praia nas margens da Lagoa de Óbidos;---------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Associação Empresarial de Caldas da Rainha e Oeste, datado de dia 16/09/2021, com 

envio do Questionário |Urgência “Medidas de Apoio “Pós- Covid” – Choque Fiscal para a 

economia portuguesa; ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal do Bombarral, datado de dia 21/09/2021, com envio de 

Moção, relativa ao estado pós pandemia Covid 19 e as graves lacunas nos cuidados primários de 

saúde no concelho do Bombarral;  ------------------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal da Nazaré, datado de dia 11/11/2021, com indicação dos 

membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ---------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Óbidos, datado de dia 23/11/2021, com indicação dos 
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membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ---------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Alenquer, datado de dia 23/11/2021, com indicação dos 

membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ---------------------------------------------------------

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

-----Email da Assembleia Municipal da Lourinhã, datado de dia 23/11/2021, com indicação dos 

membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ---------------------------------------------------------

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

-----Email da Assembleia Municipal de Caldas da Rainha, datado de dia 23/11/2021, com indicação 

dos membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ----------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal do Cadaval, datado de dia 30/11/2021, com indicação dos 

membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ---------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal do Bombarral, datado de dia 02/12/2021, com indicação dos 

membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ---------------------------------------------------------

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

-----Email da Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, datado de dia 30/11/2021, com 

indicação dos membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ----------------------------------------

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

-----Email da Assembleia Municipal de Sobral de Monte Agraço, datado de dia 02/12/2021, com 

indicação dos membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ----------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal do Cadaval, datado de dia 06/12/2021, com envio de Moção 

“Encerramento do Banco Santander Totta”; -------------------------------------------------------------------

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

-----Ofício da Assembleia Municipal de Peniche, datado de dia 13/12/2021, com indicação dos 

membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ---------------------------------------------------------

-----Documento 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício da Assembleia Municipal de Torres Vedras, datado de dia 13/12/2021, com indicação 

dos membros eleitos para a Assembleia Intermunicipal; ----------------------------------------------------

-----Documento 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Ofício da Assembleia Municipal de Torres Vedras, datado de dia 13/12/2021, com envio de 

Moção “Pela construção do Novo Hospital do Oeste”; ------------------------------------------------------

-----Documento 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ofício da Assembleia de Freguesia de Lamas e Cercal, datado de dia 20/12/2021, com envio de 

Moção “Encerramento do Banco Santander Totta”.  --------------------------------------------------------- 

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

-----PONTO 2 - ELEIÇÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL DA 

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

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM deu os parabéns a todos os 

Deputados Intermunicipais eleitos e à Mesa da Assembleia Intermunicipal. Em relação à eleição do 

Secretariado Executivo Intermunicipal, explicou que o Conselho Intermunicipal deliberou 

apresentar uma proposta que tem um único nome para Primeiro Secretário, o Sr. Paulo Jorge Lopes 

Simões, deixando em aberto um segundo nome para Secretário Executivo, se assim o considerarem 

necessário. A proposta para aprovação no presente ponto é o nome de Paulo Jorge Lopes Simões, 

para primeiro Secretário da OesteCIM, aprovado por unanimidade em Conselho Intermunicipal. ----

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

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

escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

-----Ponto 2 - Eleição do Secretariado Executivo Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, foi aprovado por unanimidade com 43 votos a favor. ------------------------------------------------

-----PONTO 3 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

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

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que a atividade da 

Comunidade Intermunicipal está explicita na Informação. A OesteCIM está envolvida em muitos 

projetos, uns são candidaturas ao Centro 2020 e, muitos outros, são desenvolvidos em parceria com 

o Estado Central. São das poucas Comunidades Intermunicipais que têm uma série de projetos com 
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a parceria do Estado Central. São vários os projetos, desde a área da educação, da ação social, à 

cultura, ao empreendedorismo, também ligado ao turismo, os Sapadores Florestais, o Gabinete 

Técnico Florestal Intermunicipal, o ambiente, as alterações climáticas no Oeste, a mobilidade com 

os transportes, a justiça, com os Julgados de Paz, a saúde, entre outros. Por aí se vê a dinâmica da 

Comunidade e a posição da CIM em relação ao que pretendem para a Região, porque as 

Comunidades Intermunicipais foram criadas para gerir fundos comunitários e não para ter uma ação 

tão participada no território. Pretendem uma Comunidade dinâmica que faça a diferença no 

território e que possa afirmar o Oeste. Para a concretização destes projetos existe uma equipa 

importante de técnicos que ajudam a gerir os projetos no território e na CIM. No que diz respeito 

aos projetos mais impactantes, informou, relativamente à saúde, que estão a avançar com o Estudo, 

estão na fase de audição de técnicos, nomeadamente, os Srs. Presidentes de Câmara, alguns 

responsáveis, técnicos de saúde, associações de utentes, comissões de saúde e, entre o final do ano e 

princípio do novo, terão já um Relatório Preliminar do Estudo, daquilo que poderão definir como o 

futuro novo Centro Hospitalar do Oeste. Relembrou ainda, que no Estudo existem vários 

parâmetros, não se tratando apenas da localização do novo Hospital, tais como o perfil, a dimensão, 

o seu impacto no sistema de saúde e na economia do Hospital. Há uma série de valências e de 

parâmetros que vão ser apresentadas no Estudo. Outro dos assuntos impactantes tem a ver com a 

Linha do Oeste e informou que houve uma Resolução da Assembleia da República que saiu na 1º 

série do Diário da República, nº 251, página 17, do presente dia, que recomenda ao Governo que dê 

início às obras de modernização e requalificação da Linha na sua totalidade. A 2ª fase da obra está 

atrasada em todo o país. A primeira fase continua a ser executada e estão a aguardar que se passe à 

segunda fase, que também está garantida. A luta do Oeste é para que se acabe a terceira fase e que 

se estenda até à Figueira da Foz. No que diz respeito ao IC11, informou que estão a ver com a 

Infraestruturas de Portugal e que, há pelo menos uma das fases, em estudo. Têm que continuar a 

pressionar para que seja um assunto colocado na agenda e que pelo menos a primeira fase seja 

estudada, estruturada e depois executada. ---------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Francisco Salvador interveio para abordar a questão da saúde, 

referindo que todos os trabalhos que ajudarem a complementar o Estudo, que vai culminar com um 

primeiro Estudo prévio, são de ter em conta e que a Bancada do PSD propõe, para tratar do assunto 

na sua globalidade, tratando da questão dos médicos de família, dos hospitais existentes, da 

requalificação de tudo o que existe, se possa promover uma reunião de caráter extraordinário da 

Assembleia, apenas para tratarem do assunto da saúde. É um assunto pertinente, de grande 
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importância para a população em geral, para o serviço público e, sobretudo para a saúde de todos os 

oestinos. A reunião deverá se realizada, de preferência, na sequência da apresentação do Estudo 

prévio, para poderem ajudar a compreender e melhorar tudo o que possa ser uma presença 

significativa, que os una mais do que os desuna, em interesses particulares. -----------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Jaime Neto sugeriu que a próxima Informação Escrita sobre a 

Atividade da OesteCIM, possa ter um índice remissivo para facilitar a leitura e compreensão da 

estrutura do documento. Ao nível do conteúdo do documento, referiu desconhecer o projeto Urge – 

Urbact e gostava de conhecer o ponto de situação desse projeto de reciclagem de materiais de 

construção provenientes das demolições e o seu uso em novas construções. Questionou se está 

prevista a criação de estações de triagem especificas para materiais de construção provenientes de 

demolições. Relativamente ao ambiente e ao projeto Oeste Mais Recicla, leu que a OesteCIM 

encomendou máquinas para depósito de garrafas de bebidas e latas e questionou onde é que as 

mesmas serão instaladas, nos espaços privados dos supermercados, nos espaços públicos dos 

mercados municipais, ou numa futura infraestrutura municipal pública ou pública/privada dedicada 

à reciclagem a implementar em todos os Municípios. Qual é a estratégia para que os cidadãos 

possam devolver as garrafas e latas, porque é uma política já seguida por alguns países, mas que 

importa muita logística. Politicamente, não é indiferente a sua gestão e integração espacial. 

Relativamente à mobilidade,  leu no documento, que está a ser desenhado um modelo de políticas 

publicas na região Oeste, já percebeu que foi anulado o Concurso que estava a ser desenvolvido, e 

que a OesteCIM irá ter uma posição dominante como Autoridade de Transportes, eventualmente, 

ligada ou não a parceiros privados, pelo que gostava de saber qual é o ponto de situação desse 

modelo de políticas publicas, que está ser desenhado e, se nesse desenho, está prevista a questão 

logística urbana, que é muito relevante para todos e para os Municípios, ou seja, como é que se 

distribui as mercadorias no interior dos espaços urbanos, sabendo que existem vários problemas de 

cargas e descargas, problemas de poluição e problemas de mobilidade. Relativamente ao Hospital, 

referiu que todos estão expectantes quanto ao Estudo, chamou à atenção, que a questão da 

localização não é apenas uma questão de equidade, de garantir ou assegurar um tempo médio de 

distância de acesso ao Hospital, mas é também uma questão de eficiência, ou seja, de nada vale 

demorar um tempo sensivelmente igual para chegar ao Hospital, se quando lá chegam demoram 

muito tempo a serem atendidos. A questão da eficiência do Hospital também é uma questão que 

deve ser considerada. A futura localização do Hospital é, de facto, uma questão nacional, ou seja, o 

Hospital irá ser parte integrante da Rede Hospitalar Portuguesa e o Hospital terá que ser eficiente, 
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diferenciado, ultrapassando a dimensão sub-regional do Oeste. A sua localização terá que ser num 

sítio em que essa eficiência seja assegurada. ------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Hernâni Santos interveio relativamente aos eixos rodoviários e 

das necessidades da Região. Foi referido o IC11, que tinha um projeto e uma abrangência, mas 

considera que devem olhar para a Região e para as necessidades dos Municípios, que têm que ser 

vistas no sentido da grande relação com o eixo principal que é a A8. Existem Municípios como a 

Lourinhã, ou o Cadaval, que não têm um eixo rodoviário de ligação principal, os eixos que têm, 

precisam de ser melhorados e é essa avaliação que tem que ser feita. Devem verificar em todos os 

Municípios as necessidades que existem e, se efetivamente, o IC11 nunca for construído, têm que 

partir para outras possibilidades. Em relação ao Município da Lourinhã, onde reside, é 

extremamente importante, que essa decisão seja tomada rapidamente, se têm IC11, executem-no e 

se não tiverem IC11, têm que ter outras alternativas que sejam desenvolvidas para que rapidamente 

se possam assumir essas decisões. ------------------------------------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Maria Fernandes referiu existirem imensos projetos, das mais 

variadas áreas e índoles. Relativamente à educação, congratulou-se, por existir um Plano Integrado 

e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e questionou que indicadores de realização é que estão 

pensados, para que seja possível aferir sobre o que vai ser o sucesso da medida, que lhe parece, 

absolutamente, determinante para o futuro das crianças e jovens face à situação pandémica que se 

atravessa e à situação do ensino nos últimos anos. Mas seria bom perceberem como é que vai ser a 

métrica para avaliar a medida. Seguidamente, falou do projeto de Erradicação da Vespa Velutina e, 

questionou, se está previsto alguma ação que tenha a ver com o controlo de espécies exóticas de 

plantas. Têm o território todo invadido, principalmente, por plumas e seria muito relevante usar o 

serviço público de Sapadores Florestais, durante o Inverno, para fazer esse levantamento. ------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM respondeu ao Deputado 

Intermunicipal Francisco Salvador, informando estar disponível para participar na reunião 

Extraordinária proposta. Em relação ao Deputado Intermunicipal Jaime Neto e, relativamente ao 

Urbact, informou que se trata de um projeto internacional, que embora não sendo uma competência 

da CIM, foi considerado um projeto importante para os doze Municípios do Oeste trabalharem a 

temática da reciclagem de materiais de construção. Estão a definir que tipo de gestão vão fazer, 

porque têm uma diversidade muito grande ao nível dos Municípios e precisam de saber as 

necessidades de todos, para perceberem o que é que têm que alocar a cada um, para que a gestão 

seja feita. Estão a trabalhar para dotar cada Município com meios para a recolha desses resíduos. 
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No Oeste Mais Recicla, estão a trabalhar com a ValorSul e ainda não definiram em que zonas vão 

colocar as máquinas para a reciclagem das garrafas e latas. No que diz respeito à mobilidade, no 

momento, estão apenas a trabalhar com os transportes públicos de passageiros, não tendo por isso 

qualquer novidade para dar ao nível da logística, mesmo sabendo que é uma problemática 

transversal a todos os Municípios. As cidades foram crescendo, um pouco desordenadas, não tendo, 

por vezes, alternativas para os pesados. É uma questão em que terão que trabalhar, numa segunda 

fase. No momento, estão focados na mobilidade de transportes públicos de passageiros, onde já 

decidiram que não iriam continuar com o Concurso Público Internacional, porque, em termos de 

experiência, perceberam que muitos dos Concursos ficaram desertos. Nesse sentido, foi decidido 

em Conselho Intermunicipal, que se iriam constituir como operadores internos, ou seja, ou serão os 

operadores de todos os transportes do Oeste, para o qual teriam que se dotar dos meios, quer de 

recursos humanos, quer de autocarros, para fazer os transportes ou, em alternativa, fazerem uma 

parceria com um privado para, enquanto operador interno, conseguirem trabalhar. Esperam ter o 

assunto fechado até ao final do primeiro trimestre e quando o assunto estiver definido cada 

Presidente transmiti-lo-á à sua Assembleia Municipal e o mesmo será discutido na Assembleia 

Intermunicipal. No que diz respeito ao Hospital, a localização, não é de facto, o único parâmetro, a 

questão referida relativamente à eficiência é, de facto, muito importante. No que diz respeito ao 

Deputado Intermunicipal Hernâni Santos, reconhece que não podem apenas pensar no IC11, mas é 

o IC11 que está no Plano Nacional de Investimento 20/30 e pelo qual têm lutado. É já uma luta de 

vários anos e sempre que podem voltam a pressionar no sentido de conseguirem a execução do 

IC11. Por fim, e respondendo à Deputada Intermunicipal Maria Fernandes, no que diz respeito à 

educação, perceberam que tinham que trabalhar a questão do insucesso escolar não só através dos 

alunos, mas também dos pais e de toda a comunidade educativa. Cada Município tem trabalhado 

esta temática e os resultados serão compilados e apresentados à DGESTE para perceberem quais 

são os indicadores que deverão ter em conta para perceberem se as medidas que implementaram e 

em que investiram, no âmbito do combate ao insucesso escolar, foram as adequadas. Ainda não 

estão na fase de fechar esses indicadores. A questão das plantas exóticas não está prevista, pode vir 

a contemplar-se, mas de momento, focaram-se na questão da vespa velutina e na sua erradicação. --

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal colocou à consideração do plenário a 

introdução de um Ponto 8 na Ordem de Trabalhos para atribuição, a cada Grupo Intermunicipal, de 

dois minutos para que possam fazer a sua intervenção de início de mandato. Considerando não haver 

qualquer oposição à introdução do novo Ponto, o mesmo fará parte da Ordem de Trabalhos como Ponto 
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8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PONTO 4 - INFORMAÇÃO DO ROC SOBRE A SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA A 30 DE JUNHO DE 2021 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que a análise realizada 

por parte do ROC está explicita e percetível, deixando perceber que o Oeste vai no bom caminho ao 

nível da situação económica e financeira. Mostrou-se recetivo para responder a qualquer questão. --

-----A Deputada Intermunicipal Marta Geraldes interveio para expor uma dúvida na questão da 

execução. A informação diz que a execução orçamental da receita não tem vindo a comportar-se a 

nível sempre superior a 85%, ou seja, deveria ser superior a 85%.  No passado, era de 73%, o que já 

demonstra uma evolução positiva, mas mesmo sabendo que a mesma se pode dever a uma questão 

de timings, questionou o porquê da execução não ser superior. --------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM referiu que de facto tem a ver com 

a questão dos timings e com os pagamentos que são feitos à CIM. Muitas das receitas são do Centro 

2020 e, por vezes, as transferências são feitas no início do ano seguinte, originado um desfasamento 

de timings. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Intermunicipal tomou conhecimento da Informação do ROC sobre a situação económica e 

financeira a 30 de junho de 2021 da Comunidade Intermunicipal do Oeste. -----------------------------

-----PONTO 5 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2022 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

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

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que o orçamento para 

2022 é um pouco maior que o de 2021, tem um acréscimo de 10% face à estimativa que tinha o 

orçamento de 2021. O acréscimo está relacionado com o valor do PART, dos transportes, que 

importa em cerca de quinhentos mil euros. O restante orçamento mantém-se muito equilibrado e 

próximo do que foi em 2021. O valor tem aumentado devido à mobilidade e aos transportes. A 

quotização para os Municípios manteve-se. Os projetos causam uma flutuação grande dos valores 
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porque existe uma cota fixa para gestão das despesas correntes, mas no que respeita aos projetos, os 

valores dependem do envolvimento ou não dos Municípios. Quando estes decidem que integram 

determinado projeto, sabem que depois tem que haver uma fefização dos valores ou são atribuídas 

quotas iguais, dependendo do projeto. No total o orçamento tem o valor de treze milhões, trezentos 

e quarenta e cinco mil, cento e onze euros. Mostrou-se disponível para responder a qualquer 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Hernâni Santos informou que o Grupo do PSD, identifica-se 

com o orçamento e com a sua ambição. Percebem que os projetos dependem muito das dinâmicas 

dos Municípios, mas consideram que os mesmos devem ter, cada vez mais, uma abrangência 

territorial. É importante que os projetos atinjam toda a Comunidade e esse é um papel muito 

importante da presidência e da CIM. Todas as medidas foram ponderadas, pensadas e têm objetivos 

concretos e considera que é muito importante não terem receio de medir objetivos. Se o objetivo for 

atingir determinados resultados ao nível da educação, devem apresentá-los e ver se os atingiram, 

porque só dessa forma é que podem crescer. ------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM concordou com a intervenção do 

Deputado Intermunicipal, porque quando constroem os projetos estão a pensar em todo o território 

e as discussões e decisões sobre os projetos são tomadas pelos doze. Também concordou 

relativamente à medição dos objetivos, que é essencial para perceberem se o que fizeram, fizeram 

bem ou se ainda têm espaço para melhorar. -------------------------------------------------------------------

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

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

-----Ponto 5 – Apresentação, discussão e votação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2022 da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi aprovado por unanimidade. -------------------------

-----PONTO 6 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL 

PARA 2022 DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE ---------------------------------

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou que não pretendem criar 

nenhum posto de trabalho, havendo ainda alguns vagos e estão a equacionar se os deverão abrir em 

termos de recrutamento. Fizeram uma reestruturação interna no ano anterior e, de momento, têm o 

quadro dotado com as pessoas suficientes. --------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Jaime Neto interveio para solicitar um pequeno esclarecimento 



FL. 16 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE 
Assembleia Intermunicipal 

 

Ata nº 1/ 2021 Reunião de 29.12.2021 

 
e, embora o documento não esteja numerado, na suposta página dois, refere que tem 18 lugares de 

técnicos superiores ocupados e 6 vagos, com um total de 27, pelo que solicitou uma explicação para 

o total de lugares, considerando que se deve tratar de um lapso. Por fim, recomendou que o 

documento apresente um organograma, porque embora o mesmo seja apresentado no documento 

das Grandes Opções do Plano, aparece numa imagem muito pequena, o que dificulta a sua leitura, 

pelo que, sugere que o mesmo seja apresentado num formato maior para que possam visualizar a 

estrutura orgânica da CIM. ---------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou tratar-se de um lapso. O 

total é de 24. Em relação ao organograma informou que o mesmo pode acompanhar o Mapa de 

Pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----Ponto 6 - Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal para 2022 da Comunidade 

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

------PONTO 7 - APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

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

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

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

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM informou tratar-se da autorização 

prévia genérica para a possível assunção de compromissos plurianuais, por parte do Conselho e do 

Presidente do Conselho Intermunicipal, pelo que propõe que a mesma possa ser autorizada pela 

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

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou não se terem registado 

intervenções e colocou a proposta do Conselho Intermunicipal a votação. -------------------------------

-----Ponto 7 - Apresentação, discussão e votação da Autorização Prévia Genérica para Assunção de 

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

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal informou que deu entrada na Mesa 

uma proposta do Grupo do PSD a propor a criação de comissões específicas dentro da Assembleia 

Intermunicipal, nomeadamente, a Comissão de Saúde, a Comissão de Transporte e uma Comissão 

para Acompanhamento dos Fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. A Mesa aceita a 

proposta e a Assembleia irá deliberar sobre ela na sua próxima sessão. Aproveitou para dar nota de 

algumas considerações relativamente a Comissões e Sessões Extraordinárias. De acordo com a Lei 
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e com o Parecer da CCDR Centro, não existe a possibilidade de se efetuar o pagamento de senhas 

de presença, nem às Assembleias Extraordinárias nem aos trabalhos de Comissões. Não se trata de 

um impedimento para que as mesmas não se realizem, mas terão que ter isso em conta, uma vez 

que a criação das Comissões e os trabalhos realizados por elas não contarão com apoio financeiro, 

uma vez que a Lei o impede. Propôs que o assunto fosse votado na próxima Assembleia 

Intermunicipal, dando também oportunidade aos outros Grupos de apresentarem as suas propostas. 

-----PONTO 8 – MENSAGEM DOS GRUPOS INTERMUNICIPAIS ELEITOS -----------------

-----O Deputado Intermunicipal António Carneiro interveio em nome do Grupo do Partido 

Socialista. Referiu ser um enorme prazer voltar à OesteCIM, recordando que é o seu nome que está 

na Escritura da Constituição da Associação de Municípios do Oeste, porque na altura, o Presidente 

José Augusto tinha partido uma perna, e ele, na qualidade de seu representante, esteve na 

assinatura. Desde sempre que acompanhou o trabalho da Associação de Municípios e, depois, da 

Comunidade Intermunicipal, num trabalho interligado com a Região de Turismo do Oeste. 

Recordou, com saudade quando a Região de Turismo organizou uma ação em Bruxelas para 

apresentação da candidatura ao Primeiro Quadro Comunitário, porque o Oeste foi a primeira 

Associação de Municípios do país, que apresentou a proposta para a gestão do Quadro 

Comunitário. Foram pioneiros no país e saudou o Presidente da Comunidade Intermunicipal por ter 

chamado a atenção para o facto de, ainda hoje, terem essa dinâmica e essa coragem de avançar com 

uma série de projetos. Quando era Presidente da Região de Turismo, a Comunidade Intermunicipal 

do Oeste era já conhecida como um exemplo. No presente dia pode verificar que todos se 

empenham de uma forma unida, transversal, democrática e as intervenções feitas por todos os 

partidos são o exemplo de que existe um espírito de construção de um Oeste e de uma vontade 

muito forte de reforçarem a qualidade de vida das populações e que está muito para além do que os 

diferencia do ponto de vista político-partidário. Talvez ainda não se tenham apercebido do que pode 

ser o atual mandato, em termos da construção desse novo Oeste, com a possível criação de uma 

nova CCDR. É um grande desafio que tem que ser muito discutido entre todos e com os outros 

parceiros. Gostaria que a Região se viesse a chamar Oeste e Ribatejo, mais simples que Oeste, 

Médio Tejo e Vale do Tejo. São marcas que estão muito no imaginário português, nomeadamente 

como antigas províncias. É com esse espírito que o Grupo do Ps se apresenta, para participar 

ativamente, solidariamente, entusiasticamente na continuação da construção de um Oeste, que está 

de boa saúde e que volta a saudar. Por fim, deu novamente os parabéns ao Presidente do Conselho 

pelo seu trabalho e da sua equipa. -------------------------------------------------------------------------------
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-----O Deputado Intermunicipal Hernâni Santos interveio em nome do Partido Social 

Democrata. Referiu serem um Grupo, inteiramente disponível para fazer um trabalho de 

desenvolvimento ao longo dos quatro anos, assente em princípios de desenvolvimento muito 

alicerçados no território, na capacidade de fazerem bem, no apoio a cada oestino. É importante 

perceberem as necessidades das pessoas e perceberem que todos querem qualidade de vida e cada 

vez querem ser mais eficazes. E, essa eficiência, tem que ser através das realizações políticas, 

partidárias, não têm, efetivamente, que defender as suas bandeiras e têm que ter a máxima eficácia 

possível. A maior parte das pessoas tem uma má imagem do que são os políticos e os partidos e, 

cabe-lhes a eles, agentes da política regional no Oeste, poderem dizer que estão a fazer um bom 

trabalho e que querem trabalhar em conjunto, como tem sido o exemplo de todos os Presidentes de 

Câmara que têm passado pela CIM e, saudou a união que demonstram a todos os oestinos, referindo 

que representam os seus territórios, os seus partidos mas têm a capacidade de discutir os assuntos e, 

de uma forma singular, transmitirem uma mensagem de força e capacidade de trabalho. É o que 

também pretendem enquanto Grupo do PSD e estão disponíveis para desenvolver a Região, para 

apostarem na nova década, de forma, a que o Oeste seja cada vez melhor. Podem contar com o 

PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Deputado Intermunicipal Júlio Rodrigues apresentou-se como Presidente da Assembleia 

Municipal de Sobral de Monte Agraço, eleito pela CDU. Saudou o Presidente e Vice-Presidente da 

Mesa, saudou o Presidente do Conselho Intermunicipal, e na sua pessoa, os restantes Presidentes ou 

seus representantes. Deu nota que o seu Presidente, está em pré-confinamento, razão pela qual não 

se encontra presente, tendo mandado uma saudação a todos. Deu os Parabéns aos Senhores 

Presidentes pela sua eleição nos vários concelhos, desejando que tudo corra bem, em prol dos seus 

munícipes e do Oeste. Deu uma saudação especial aos que ocupam o lugar pela primeira vez, na 

pessoa da Senhora Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, saudou todos os Presidentes 

que, pela primeira vez, ocupam o lugar. Deu os parabéns ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Caldas da Rainha, que os recebe. Apresentou uma saudação especial ao Dr. Jorge 

Gabriel e ao Dr. Lalanda Ribeiro, pelo trabalho, que em conjunto desenvolveram na Mesa da 

Assembleia Intermunicipal, no mandato anterior. Saudou o Senhor Secretário Intermunicipal da 

OesteCIM, desejando que tenha um bom mandato. Deu uma palavra final ao novo Presidente da 

Mesa da Assembleia, Dr. Rui Prudêncio, referindo não ter dúvidas de que vá exercer o mandato 

com empenho e dedicação em prol do Oeste, mostrando-se disponível para ajudar no que fosse 

necessário. Na pessoa do Dr. António Carneiro, que conheceu há muitos anos, quando entrou para a 
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política, saudou na sua pessoa, todos os Deputados Intermunicipais presentes, desejando que todos 

contribuam para que o Oeste seja cada vez mais forte e dinâmico. Da parte da CDU, a presente 

Assembleia, poderá esperar a maior cooperação, dedicação e empenho na defesa do Oeste e dos 

oestinos. Terminou desejando a todos os presentes e suas famílias, um excelente Ano de 2022, 

principalmente com muita saúde e com um forte desejo que o Oeste consiga, através da OesteCIM, 

aproveitar o PRR para os seus concelhos. ---------------------------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Florbela Costa cumprimentou na pessoa do Senhor Presidente 

da Mesa, todos os presentes desejando um excelente mandato para todos. Referiu ser um privilégio, 

enquanto deputada Intermunicipal do Concelho de Alcobaça, pelo CDS-PP, fazer parte da 

Assembleia da OesteCIM. Espera poder contribuir para um Oeste mais forte, mais coeso e mais 

afirmativo. A seu ver pessoal, os partidos e as cores políticas, não contam na presente Assembleia, 

o partido de todos será o Oeste. Espera estar à altura do cumprimento do seu dever na presente 

Assembleia, em simbiose com todos. --------------------------------------------------------------------------

-----A Deputada Intermunicipal Maria Fernandes interveio em nome do Movimento 

Independente Vamos Mudar e dos cidadãos independentes que, nas eleições, conquistaram alguns 

Municípios no território do Oeste. Desejou a todos um bom mandato e referiu ser um prazer, fazer 

parte da Assembleia Intermunicipal. Há um trabalho imenso para fazer no Oeste, para o qual todas 

as forças, os partidos e os movimentos independentes, podem e devem dar o seu contributo e ter 

uma palavra a dizer. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal solicitou os contactos dos Líderes de 

Bancada para poder convocar uma reunião da Comissão de Líderes e solicitou o envio de uma 

fotografia de cada um para a elaboração do Cartão de Deputado Intermunicipal. Por fim, desejou 

um excelente 2022 para todos, com muita saúde. -------------------------------------------------------------

-----O Presidente do Conselho Intermunicipal da OesteCIM desejou um Bom Ano de 2022, 

referindo que vai ser um ano desafiante tendo em conta a pandemia. Desejou a todos muita 

paciência e resiliência. Informou que à saída da reunião, há um Bolo Rei para cada um, oferta da 

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

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

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

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

-----O Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal declarou encerrada a reunião, pelas 
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vinte e três horas e trinta minutos do dia vinte e nove de dois mil e vinte e um, de que, para constar 

se lavrou a presente Ata. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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