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----------------------------------------------ATA Nº 05-----------------------------------------------------

-----Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas 15H30, reuniu na 

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

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

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

da Câmara Municipal de Peniche, Dr. António José Ferreira Sousa Correia Santos.---------

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

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 ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

CGTP – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses ---------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

-----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 4 da reunião de dia 28/04/2017; ---------------------------

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

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

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

-----O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos os membros do Conselho e dos 

Senhores Presidentes de Câmara presentes, passando de seguida aos pontos da ordem de 
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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. O Sr. Presidente deixou nota para se apurarem as causas da falta de tomada de posse 

pelos ditos membros e, para em sede de Conselho Intermunicipal, ser tomada posição sobre 

o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto 2 -  Aprovação da ata nº 4 -------------------------------------------------------------

-----Foi presente a ata nº 4, tendo o Sr. Presidente informado que a mesma foi alvo de uma 

alteração a pedido do Dr. Gaspar Vaz, representante do Agrupamento de Escolas de Cister.  

Após apreciação, a mesma foi aprovada pelos representantes das entidades presentes na 

reunião anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------

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

-----O Dr. André Macedo informou os presentes que a OesteCIM comemora no presente 

ano os seus 30 anos e deixou o convite a todos para estarem presentes na sessão 

comemorativa que se realizará  no dia 6 de julho de 2017, pelas 9h30 na sede da OesteCIM.-

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

-----O Sr. Presidente apresentou os oradores convidados, o Dr. Sérgio Leandro, da Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia do Mar e o Dr. Francisco Spínola, da Ocean Events. 

Referiu que no âmbito da Estratégia Oeste 2020, foram realizados workshops que 

abordaram o eixo estratégico “Mar”. Realçou a importância do IPL – Instituto Politécnico 

de Leiria e de projetos como o “Sete Mares”, de grande importância para a Região. --------

-----O Dr. Sérgio Leandro agradeceu o convite e deu inicio à apresentação, intitulada “Uma 

visão para o Mar”, onde focou os seguintes pontos: ----------------------------------------------

-----1 – A relação da Região Oeste com o Mar ----------------------------------------------------

-----2 – Atividades marítimas emergentes na Região Oeste -------------------------------------

-----3 – ESTM – IPL e o Mar ------------------------------------------------------------------------

-----4 – Uma visão para o Mar -----------------------------------------------------------------------

-----Acabada a apresentação, o Sr. Presidente agradeceu a intervenção e perguntou se 

alguém gostaria de colocar alguma questão. Referiu que do ponto de vista regional a 

formação é muito importante. O Conselho Intermunicipal e a Assembleia Intermunicipal 

já se pronunciaram a favor do IPL passar a Universidade e passar a ter doutoramentos nas 

mais diversas áreas. -----------------------------------------------------------------------------------

----O Dr. Sérgio Félix, representante da AIRO, abordou a questão do Parque de Ciência e 
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Tecnologia. Referiu que o mesmo é um projeto estratégico para o Oeste que faz todo o 

sentido para alavancar o tecido económico da Região. Reforçou ser importante fazerem 

pressão para se concretizar a abertura do concurso para criação do referido Parque. --------

-----O Sr. Presidente respondeu à intervenção referindo que, no quadro da rede I&T, houve 

uma candidatura do IPL e a CCDRCentro apreciou positivamente, pelo que, no futuro 

próximo, abrirão concursos para a criação de Centros de Valoração Tecnológica. ----------

-----O Dr. Sérgio Félix apresentou toda a disponibilidade da AIRO para colaborar. --------

-----O Dr. Rui Vargas, representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, pediu ainda 

alguns esclarecimentos sobre o assunto, que foram dados pelo Sr. Presidente e pelo Dr. 

Sérgio Leandro.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----O Dr. GasparVaz, representante do Agrupamento de Escolas de Cister, interveio 

referindo que, se as escolas fossem assessoradas pelos Centros, como a ESTM, o tema do 

Mar podia ser colocado nos currículos das escolas nos cursos de 3º ciclo. --------------------

-----O Dr. Sérgio Leandro respondeu à intervenção anterior, referindo o projeto “Escola 

Azul”. Explicou que se trata de uma assessoria dada às escolas para projetos no âmbito do 

Mar. Um dos projetos realizados nesse âmbito foi o “Desafia Mar”, um projeto de 

empreendedorismo na área do Mar. -----------------------------------------------------------------

-----O Sr. Presidente pediu ao Dr. Sérgio Leandro para enviar toda a informação relativa a 

esse projeto, de forma a poder ser divulgado pela OesteCIM em nome do seu Conselho 

Estratégico. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Dr. Gaspar Vaz referiu que o conceito de flexibilização deve ser valorizado e 

utilizado pelo setor do Mar. Trata-se de um instrumento de gestão pedagógica. -------------

-----A Dra. Ana Miguel, representante do Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas 

Henriques Nogueira, questionou o Dr. André Macedo no sentido de apurar se no âmbito 

do Estudo de Antecipação das Necessidades de Qualificação na Região Oeste, houve 

procura/oferta em termos da temática do Mar. ----------------------------------------------------

-----O Dr. André Macedo respondeu que não, referindo apenas ter havido cruzamento com 

a temática do mar, quando relacionado com o turismo. ------------------------------------------

-----A Dra. Ana Miguel referiu ser importante perceber se existe algum referencial de 

formação nesta área, no sentido de as escolas poderem ter oferta formativa a partir do 9º 

ano que vá ao encontro das eventuais necessidades. ----------------------------------------------

---O Sr. Presidente deixou uma recomendação ao CEDI, para a constituição de um grupo 

de trabalho para construção de novo referencial no âmbito do levantamento das 

necessidades de formação na área do Mar. --------------------------------------------------------
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-----O Sr. Presidente sugeriu ainda a realização de reuniões de trabalho nos Centros de 

Formação de Professores do Oeste, para desenvolvimento de ações que vão de encontro ao 

desafio apresentado. -----------------------------------------------------------------------------------

-----O Dr. Fernando Ferreira, da LeaderOeste deixou uma recomendação ao CEDI para a 

salvaguarda das atividades tradicionais com o reforço do interesse nesta prioridade. Referiu 

a necessidade de criação de um “lobby” no CI para pressionar o Governo com a 

preocupação de valorização das atividades tradicionais. Essa valorização dará força aos 

GAL’s costeiros que poderão contar com o CEDI para apoio nas suas reivindicações. -----

-----Respondidas todo as questões, o Sr. Presidente sugeriu que a próxima reunião do CEDI 

seja realizada no CETEMARES - Centro de I&D, Formação e Divulgação do 

Conhecimento Marítimo. De  seguida passou a palavra ao Dr. Francisco Spínola, da Ocean 

Events. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Dr. Francisco Spínola começou por agradecer o convite e agradecer também ao 

CITUR – Centro de Investigação Aplicada em Turismo, do IPL, passando de seguida à 

apresentação do projeto da World Surf League, “Welcome to our world”. Referiu, ao longo 

da apresentação, que a Região Oeste é uma das melhores da Europa e do mundo para a 

prática de surf, e por essa razão o surf tem vindo a promover a Região e o país de forma 

significativa. --------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Sr. Presidente reforçou, explicando que a Região Oeste, consciente da importância 

do produto turístico que é o Surf, apostou no Rip Curl Pro Portugal como forma de 

promover a Região e os seus produtos regionais. -------------------------------------------------

-----A Dra. Carla Pinho, representante da Comissão Municipal da Juventude de Óbidos, 

pediu esclarecimentos sobre a personalidade jurídica da WSL. ---------------------------------

-----O Dr. Francisco Spínola esclareceu que a WSL é uma liga privada que agregou todo o 

surf profissional, tratando-se de uma empresa. ----------------------------------------------------

-----A Dra. Ana Miguel partilhou com os presentes que a oferta das atividades 

extracurriculares de algumas escolas do Município de Torres Vedras, inclui o Surf. --------

---O Sr. Presidente informou que em Peniche foi criado um Centro de Formação Desportiva 

Náutica, numa das escolas do Município. ----------------------------------------------------------

-----O Dr. Gaspar Vaz informou que a escola D. Inês de Castro, em Alcobaça, tem uma 

equipa de desporto escolar com ligação com a Nazaré. ------------------------------------------

-----O Engº Carlos João Fonseca, representante da CVR Lisboa, referiu que a CVR tem um 

programa ligado ao Turismo. Alertou para a necessidade do reforço do ensino de inglês nas 

escolas, principalmente nas escolas profissionais. ------------------------------------------------
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-----O Dr. Gaspar Vaz esclareceu que até há pouco tempo os cursos profissionais eram 

procurados como recursos, situação que hoje já não se verifica com tanta frequência. ------

-----Foi deixada uma nota sobre a necessidade de reforçar e melhorar o ensino do inglês ao 

nível dos cursos profissionais e do ensino secundário. -------------------------------------------

-----O Dr. Daniel Pinto, representante da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste reforçou 

a importância dos intercâmbios internacionais também como forma de melhorar a 

aprendizagem de línguas estrangeiras. --------------------------------------------------------------

-----A Dra. Ana Miguel partilhou com os presentes a informação de que solicitou à 

OesteCIM uma reunião com todos os Centros Qualifica e que a mesma se realizará em 

julho. Referiu que a nível local devem ser encontradas estratégias para motivar os adultos 

a regressar à formação. Referiu ainda a necessidade de ser feito um levantamento das 

necessidades de formação e estudada a forma de se poderem certificar os saberes. Assume 

que poderá fazer pesquisa relativamente à formação existente no Catálogo Nacional de 

Qualificações, que se cruze com o setor do Mar, embora pense haver défice de oferta. ----

------O Sr. Presidente deu o exemplo de Peniche, onde foi criado um Conselho Local de 

Ação Social exatamente para responder a essas questões e dificuldades. Não havendo mais 

questões, 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 a Formação, Educação e Emprego. -------------

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

encerrada a reunião, pelas dezassete 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 


