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 --------- ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA SETE DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E ONZE: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ao sétimo dia do mês de Abril do ano de dois mil e onze, realizou-se no Cine-Teatro 

“Camacho Costa”, em Odemira, uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, presidida 

pelo senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Primeiro Secretário, em substituição da 

senhora Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Presidente da Assembleia 

Municipal, nos termos do número três do artigo quadragésimo sexto da Lei número cinco A, 

barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e 

sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro e secretariado pela senhora Paula 

Cristina dos Santos Custódio (Segunda Secretária).------------------------------------------------------  

 --------- A presente sessão foi convocada pela senhora Presidente da Assembleia Municipal ao 

abrigo do artigo quinquagésimo e da alínea b) do número um, do artigo quinquagésimo quarto 

da Lei número cinco A, barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações 

à Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, conjugado 

com o disposto na alínea b) do número um do artigo décimo quarto do respectivo Regimento, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto Único: ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM: ”TERRITORIALIDADE - A 

FLORESTA NO CONCELHO DE ODEMIRA” . -------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ----------------------------------------  

 --------- Pelas dez horas e quarenta e cinco minutos o senhor Presidente da Mesa daquela 

sessão da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão e, depois de 

saudar os presentes, passou a palavra à Segunda Secretária que procedeu à chamada, tendo-se 

verificado a presença de vinte e seis membros da Assembleia a saber, os senhores Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade, António Carlos Ramos Ruas Gonçalo Ventura, Carlos Manuel 
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Simões Carvalho, Cláudia Isabel Neves Pacheco da Silva, Dário Filipe da Conceição Guerreiro, 

Dinis Manuel Campos Nobre, Eduardo Abrantes Francisco, Florival Matos Silvestre, Gil 

Silvestre (Secretário da Junta de Freguesia de Santa Maria, em substituição do senhor Mário 

Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Presidente da respectiva Junta de Freguesia), Hélder 

Ledo António, Helena Maria Theodora Loermans, Humberto Inácio da Encarnação, Idálio 

Manuel Guerreiro Gonçalves, Joana Nunes Cortes de Matos Figueira, João Miguel Nobre 

Rebelo dos Reis, João Palma Quaresma, José Júlio Rosa de Oliveira, Manuel António Dinis 

Coelho, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel José Pereira 

Guerreiro Martins, Maria Luísa Vilão Palma, Nazário Duarte Viana, Paula Cristina dos Santos 

Custódio, Paulo Jorge Dias Reis e Rute Isabel Loução Fino Duarte (Tesoureira da Junta de 

Freguesia de São Teotónio, em substituição do senhor José Manuel dos Reis Guerreiro, 

Presidente da respectiva Junta de Freguesia), e as ausências dos senhores Abílio José 

Guilherme Béjinha, Alberto José Branquinho Beijinha, José da Silva Valério, Presidente da 

Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, José Gabriel Opanashchuk Lourenço, Presidente da Junta 

de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, José Vieira Ramos, Presidente da Junta de Freguesia 

de Santa Clara-a-Velha, Leonel Nunes Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-

Gare, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, Márcia Cristina Viana Silva Inácio, Mário 

Neves Páscoa Conceição, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, 

Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Sónia Alexandra Martins Raposo e Vanda 

Maria dos Santos Benito da Silva Ribeiro. ----------------------------------------------------------------   

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes os senhores José 

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da referida Câmara Municipal; Hélder António 

Guerreiro e Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Vereadores eleitos pelo 

Partido Socialista e Cláudio José dos Santos Percheiro, Vereador eleito pela Coligação 

Democrática Unitária. -----------------------------------------------------------------------------------------   
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 --------- Interveio o senhor Presidente da Mesa Assembleia Municipal que agradeceu a 

presença de todos, especialmente dos jovens estudantes que se encontravam presentes, dos 

professores que tinham trabalhado com os jovens para aquela sessão e dos Directores das 

escolas que tinham acolhido tão bem aquela iniciativa; agradeceu ainda aos membros do 

Conselho Municipal de Educação de Odemira, aos Directores dos Agrupamentos de Escolas e 

Escolas não agrupadas e às entidades representativas das forças vivas do concelho de Odemira.  

 ----- Informou ainda que tinham sido convidados para estarem presentes naquela sessão o 

senhor doutor José Lopes Cortes Verdasca, Director Regional de Educação do Alentejo e a 

doutora Sandra Alcina Gonçalves dos Santos, Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas, 

que foram representados pelo professor Marco Pimenta e pela professora Ana Patrícia Ré, 

respectivamente, a quem também agradeceu a presença.  -----------------------------------------------  

 ----- Seguidamente informou os presentes sobre o alinhamento dos trabalhos daquela sessão e 

explicou que a Assembleia Municipal Jovem integrava-se nas Jornadas da Juventude, 

promovidas pelo Município de Odemira. ------------------------------------------------------------------  

 ------ Chamou ainda a atenção dos membros da Assembleia Municipal para a necessidade de 

apreciação do pedido de suspensão de mandato de membro da Assembleia Municipal, pelo 

período de seis meses, apresentado pelo senhor Alberto José Guilherme Beijinha, que ficará 

arquivo no maço de documentos da presente sessão. O citado pedido foi enviado por escrito nos 

termos do número dois do artigo setenta e sete da Lei número cinco A, barra dois mil e dois, de 

onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de Setembro e deu entrada na Assembleia Municipal no dia um de 

Abril do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Não havendo qualquer intervenção, o pedido de suspensão em causa foi devidamente 

apreciado. Não se encontrando presente, o membro substituto para, nos termos do número 

quatro do artigo setenta e seis da Lei anteriormente referida, entrar em funções, o senhor 
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Presidente da Mesa da Assembleia Municipal disse que oportunamente seria o mesmo 

convocado para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, passou-se de imediato para o tratamento do Ponto 

Único daquela sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto Único: ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM: ”TERRITORIALIDADE - A 

FLORESTA NO CONCELHO DE ODEMIRA” . -------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Mesa Assembleia Municipal que referiu que era com 

muita honra que estava a presidir aquela sessão temática, promovida pelas escolas e que 

considerava de grande interesse para o concelho. Seguidamente passou a palavra ao senhor 

Vereador Hélder Guerreiro que deu a conhecer os resultados em termos de execução das 

propostas apresentadas e aprovadas na Assembleia Municipal Jovem realizado no ano anterior.  

 ---------- Relativamente às propostas do Agrupamento de Escolas de São Teotónio, no que se 

refere a acções de apoio à comunidade estrangeira, informou que no âmbito do projecto 

NAMIRA já tinham realizado algumas reuniões com a comunidade emigrante em São 

Teotónio. Disse ainda que estava equacionada a criação de um observatório para trabalhar 

questões relacionadas com os emigrantes e, bem assim, referiu que estavam a preparar uma 

candidatura no âmbito do PRODER para a criação de um espaço de apoio ao novo residente. 

Relembrou ainda que muitos alunos naquela freguesia tinham sido referenciados por abandono 

escolar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Quanto ao Agrupamento de Escolas de Colos informou que não havia qualquer solução a 

curto prazo para a proposta referente ao aeródromo de Foros da Caiada. Disse ainda que a 

FACECO – Feira das Actividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira, as Festas 

de Maio em Amoreiras-Gare e a Feira do Turismo já respondiam, de alguma forma, à questão 

sobre a criação de um espaço para a divulgação das tradições do concelho de Odemira. Referiu 

ainda que, em relação à questão do saneamento básico e água canalizada, referiu que todos os 
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Executivos Municipais tinham vindo, ao longo dos anos, a efectuar um investimento nítido, no 

sentido de infraestruturar o concelho de Odemira que se encontrava bastante deficitário a esse 

nível. Disse também que a estrada de Colos para Bicos estava em fase de adjudicação, 

considerando que se tratava de uma obra muito importante, pois encurtaria a distância entre as 

duas freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Quanto às propostas do Agrupamento de Escolas de Odemira referiu que a variante de 

Odemira estava de alguma forma prevista no IC4 – Itinerário Complementar que se encontrava 

na fase de estudo de impacte ambiental. Relativamente à questão das habitações degradadas, 

especialmente nos núcleos antigos, informou que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver 

esforços no sentido de incentivar os particulares a efectuarem a reabilitação das mesmas, 

designadamente através de isenções parciais ou totais nas taxas de urbanização e edificação, no 

apoio ao arrendamento e na questão do projecto de requalificação de Odemira, em termos de 

acessibilidade e mobilidade. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Em relação às propostas apresentadas pelo Colégio Nossa Senhora da Graça informou 

que a Câmara Municipal estava a elaborar uma candidatura para execução do projecto “Cerro 

dos Moinhos Juntos” tratando-se da primeira fase da Rede Museológica de Odemira. Referiu 

ainda que estava também prevista a aquisição de um novo bibliomóvel para o concelho. ---------  

 ------ Relativamente às propostas apresentadas pela Escola Profissional de Odemira, informou 

que estava em estudo com previsão para implementação nos anos de dois mil e doze e dois mil 

e treze, um Projecto de Mobilidade Interna que previa a execução de um circuito de transportes 

públicos que correspondesse às necessidades da população.--------------------------------------------  

 ------ No que diz respeito às propostas da Escola Secundária de Odemira considerou que os 

jovens faziam parte da massa crítica que devia e podia ajudar as associações na promoção de 

actividades para eles próprios. Referiu ainda que a Câmara Municipal tinha alterado o 

Regulamento Municipal de atribuição de Bolsas de Estudo, de modo a abranger jovens que 



-6- 
07-04-2011 

efectivamente tivessem carências económicas, mas também aqueles que não sendo carenciados, 

fossem alunos de excelência.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, em relação às propostas do Agrupamento de Escolas de Sabóia informou que 

estava prevista a construção no concelho de cinco lares de idosos, a criação do balcão do 

empreendedor, o bibliomóvel, o programa Polis Litoral Sudoeste, entre outros. --------------------  

 ------- Agradeceu ainda os contributos efectuados no ano anterior e, bem assim, considerou que 

haveria boas perspectivas relativamente aos projectos que seriam apresentados naquela sessão, 

tendo em conta que a “Floresta” era um dos recursos fundamentais do ponto de vista 

económico para o concelho que tinha a maior mancha florestal do país. -----------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira que felicitou os 

presentes e, referindo-se à intervenção do senhor Vereador Hélder Guerreiro, considerou que 

era importante estabelecer o ponto da situação das propostas apresentadas no ano transacto, 

demonstrando que as mesmas não tinham “caído no esquecimento”. ---------------------------------  

 ------- Relativamente ao tema daquela sessão, relembrou que a “Floresta” era o pulmão da 

Humanidade, pelo que não deveria ser apenas analisada do ponto de vista económico, mas 

como um dos principais elementos biofísicos. Disse ainda que a “Floresta” contribui directa ou 

indirectamente com mais de dez por cento do Produto Interno Bruto Nacional e abrangia vários 

domínios, designadamente ao nível da produção do lenho, da produção industrial de mobiliário, 

de cortiça, entre outros. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, chamou a atenção dos presentes para um pequeno filme sobre o tema. ----------  

 ---------- Terminada aquela apresentação, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal informou que seria efectuado um sorteio para estabelecer a ordem de apresentação 

das propostas e, bem assim referiu que estavam representados naquela sessão as seguintes 

escolas e agrupamentos: Escola Profissional de Odemira; Escola Secundária Dr. Manuel 

Candeias Gonçalves; Agrupamento de Escolas de Sabóia; Agrupamento de Escolas de Colos; 
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Agrupamento de Escolas de Odemira; Agrupamento de Escolas de São Teotónio; Colégio 

Nossa Senhora da Graça, de Vila Nova de Milfontes. ---------------------------------------------------  

 --------- Procedeu-se então à apresentação dos trabalhos das respectivas escolas, pela ordem 

determinada no sorteio, designadamente: ------------------------------------------------------------------  

 --------- A) ESCOLA PROFISSIONAL DE ODEMIRA -------------------------------------------------  

 --------- Foi indicado que estariam a representar a referida escola os seguintes alunos do 

décimo primeiro ano: Fernando Jorge, Ana Vanessa Guerreiro, Giselle Rodrigues e Carolina 

Belanche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PROJECTO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “A proposta da EPO para esta edição da Assembleia Municipal Jovem, sob o tema 

“Floresta”, vai ao encontro do aumento de controlo sobre a limpeza do espaço florestal, 

particularmente no que toca às lixeiras e vazadouros ilegais, como contributo activo para a 

prevenção de incêndios florestais. --------------------------------------------------------------------------  

 --------- Assim, à semelhança do que ocorreu num passado recente com a iniciativa “Limpar 

Portugal”, propõe-se uma iniciativa semelhante, em que se mobilizarão esforços para limpar o 

concelho em um dia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Esta actividade seria levado a cabo essencialmente pela sociedade civil, com o apoio 

logístico camarário – levantamento de pontos-chave, disponibilização de material para auxiliar 

a recolha, veículos de recolha do material, etc. -----------------------------------------------------------  

 --------- Assim, prevê-se divulgação da actividade por todo o concelho, em especial em alguns 

pontos-chave, como escolas e associações, com as quais se poderia inclusive pedir uma 

colaboração mais “oficial”, funcionando estas também como “âncora” para restantes elementos 

da sociedade.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B) ESCOLA SECUNDÁRIA DR. MANUEL CANDEIAS GONÇALVES -------------------  

 --------- Foi indicado que estariam a representar a referida escola os seguintes alunos da turma 
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do décimo A: Patrícia Costa, Beatriz Guerreiro, Milene Guerreiro, Vadim Dediu e Filipa 

Correia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PROJECTO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Território e Floresta no concelho de Odemira ---------------------------------------------  

 ---------- Princípios fundamentais -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A maior mais-valia do nosso concelho reside nas suas condições naturais e na sua 

cultura, enquanto combinação única e irrepetível que deve potenciar um desenvolvimento que 

permita perpetuar recursos para as futuras gerações. -----------------------------------------------------  

 ---------- É deste modo que vemos a gestão e ordenamento do território: utilizar a terra em que 

vivemos, mas com o cuidado de a não empobrecer; usar da água, mantendo-a em qualidade e 

quantidade para os que virão depois de nós; desenvolver as actividades económicas e criar 

riqueza, mas sem degradar os recursos naturais como a fauna e a flora; promover o 

desenvolvimento, a inovação, a mudança (tão necessária no mundo actual), mas sem perder o 

sentido das nossas raízes, das nossas tradições, da nossa cultura, valores dos quais nos devemos 

orgulhar e que nos deverão servir para criar o nosso próprio modelo de desenvolvimento.--------  

 ---------- Julgamos que deverá ser esta a matriz orientadora do pensamento, fundamental para 

desenhar o modelo de desenvolvimento de qualquer sector de actividade, e por maioria de 

razão do sector florestal do concelho de Odemira. Assim o tentaremos fazer, assim tentaremos 

contribuir para uma ecocidadania mais activa. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Faixas territoriais----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Todo o litoral está integrado no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, o que em conjunto com a geomorfologia da região condiciona negativamente os 

acessos, mas também proporciona paisagens muito variadas e cria recantos isolados que 

constituem por si só um potencial assinalável. O Parque Natural serve de reserva a um vasto 

número de espécies de fauna e de flora, elementos que valorizam o território tanto como espaço 
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onde vivem as suas gentes, como enquanto potencial de desenvolvimento turístico. Os solos, 

antes apenas aproveitados para a silvicultura e pastorícia, são hoje espaço fundamental da 

actividade de empresas agrícolas modernas em boa medida orientadas para a exportação. E toda 

esta área beneficia das águas do rio Mira para a rega dos campos. ------------------------------------  

 --------- A outro nível, a cultura local, ainda marcada pelas vivências do meio rural, é também 

um factor atractivo, inclusivamente para muitos jovens casais que saem dos centros urbanos 

para aqui se fixarem. O litoral do concelho também está marcado pelas pequenas praias e pelos 

tradicionais portos de pesca. É também no litoral que mais se evidencia a ocorrência do turismo 

no concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O rio Mira, que é navegável por pequenas embarcações da foz até Odemira num 

percurso de 33km, é o elo fundamental e aglutinador desta vasta região onde se juntam as 

charnecas litorais e serra interior. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Interior está marcado por uma orografia bastante acidentada, e este espaço é 

dominado por povoamentos florestais compostos principalmente por árvores nativas, como 

sobreiros, e em menor quantidade azinheiras, mas também por espécies exóticas que foram 

trazidas de paragens distantes, como é o caso dos eucaliptos. Associados a esta extensa área 

florestal, os sectores agrícola e pecuário marcam uma paisagem física e económica bastante 

tradicional e conservadora que domina uma grande área do concelho. -------------------------------  

 --------- Diagnóstico de problemas -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Problema 1 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Eucaliptos --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- São originários da Austrália. Chegaram a Portugal há pouco menos de duzentos anos. 

A espécie de eucaliptos dominante que se pode encontrar no nosso concelho é o Eucalipto 

globulus. O eucalipto tem uma grande importância a nível económico, social e ambiental. A 

nível económico, é algo que beneficia a curto prazo quem possui plantações desta árvore, e, 
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porque o eucalipto está associado à indústria da celulose, é também gerador de algum emprego. 

No entanto, a nível ambiental é algo prejudicial. O eucalipto absorve todos os nutrientes 

existentes no solo onde está plantado. Gasta o terreno, poucas plantas conseguem sobreviver 

perto do eucalipto. Por outro lado é um forte consumidor de água, podendo assim fazer 

escassear o precioso líquido para outros usos potencialmente de maior valor económico e 

social. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando ocorre a plantação de espécies exóticas, o ecossistema é alterado, muitas das 

vezes com sérios prejuízos para as espécies autóctones, provocando desequilíbrios nos seus 

habitats. O eucalipto é a terceira espécie mais plantada em Portugal e ao longo da sua 

existência no nosso país o seu aumento tem sido notável. No nosso concelho tem-se registado 

um aumento rápido e considerável, ocupando agora cerca de 30% da nossa área florestal. A 

plantação do sobreiro, que era a árvore que ocupava quase metade da área florestal do concelho 

de Odemira foi reduzida, em grande parte pela intervenção humana, mas também pela 

substituição por outras espécies, nomeadamente eucaliptos. --------------------------------------------  

 ---------- Problema 2 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pragas de plantas invasoras ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando uma espécie que é trazida para um determinado ecossistema começa a 

proliferar e não se consegue fazer um controle da mesma por muitas e variadas que sejam as 

técnicas utilizadas, podemos concluir que essa espécie é invasora e que estamos perante uma 

praga. Para detectar estas ocorrências é necessário que haja um controlo por parte dos 

responsáveis pela área florestal. No nosso concelho já se verificaram pragas que foram difíceis 

de controlar, mas cuja proliferação foi significativamente diminuída. Tal foi o caso da Salvinia 

molesta, em 2009, uma espécie vegetal aquática cuja venda é proibida, mas que se encontrava à 

venda no comércio local. As acácias (em particular a Acacia podalyriifolia) e os chorões são 

outro exemplo de espécies invasoras que se encontram no nosso concelho, cujo controlo é 
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quase impossível. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Problema 3 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Desconhecimento da nossa Floresta -------------------------------------------------------------  

 --------- As florestas são um património vivo e rico em biodiversidade, fundamental ao 

equilíbrio da natureza e à manutenção da vida na Terra. A área florestal do nosso concelho é 

rica em fauna e flora, o seu ecossistema apresenta uma extensa variedade de espécies. Tendo 

constatado que o conhecimento que temos da floresta do nosso concelho é insuficiente, 

identificámos este como sendo outro dos problemas. É necessário que toda a comunidade, dos 

mais jovens aos mais velhos, tenha consciência de toda esta riqueza. É importante conhecer 

este recurso natural e renovável, de cuja exploração ordenada se podem obter inúmeros bens e 

produtos e que constitui um importante factor de crescimento sócio-económico. É uma 

Inesgotável fonte de vida, de riqueza e de bem-estar, essencial ao desenvolvimento sustentável 

do nosso concelho. É de registar que acolhemos na nossa floresta espécies de vertebrados que 

se encontram em extinção. E porque só se ama e defende aquilo que se conhece, toda esta 

riqueza natural tem que ser divulgada. Há que aumentar o conhecimento individual do seu 

valor, do funcionamento dos seus ecossistemas e de como a cuidar. ----------------------------------  

 --------- Problema 4 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Incêndios no Concelho de Odemira --------------------------------------------------------------  

 --------- Atendendo às características predominantemente mediterrâneas do nosso clima e ao 

grande problema que são os incêndios florestais, muitas vezes provocados por negligência, para 

reduzir a sua incidência é fundamental consciencializar os cidadãos dos riscos que atitudes ou 

actividades menos cuidadas podem representar. ----------------------------------------------------------  

 --------- Num concelho tão vasto como é Odemira, com 1.720 km2, é árduo o trabalho dos 

Bombeiros de Odemira e da recentemente criada corporação dos Bombeiros Voluntários de 

Vila Nova de Milfontes, passando pelo combate a incêndios, socorro a vítimas de acidentes 
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rodoviários, transporte de doentes e também no socorro a ocorrências na extensa costa. Apesar 

de todo esse esforço, ainda se verifica uma certa percentagem de incêndios. ------------------------  

 ---------- É fundamental consciencializar os cidadãos dos riscos que muitas atitudes ou 

actividades menos cuidadas comportam de modo a reduzir cada vez mais as áreas ardidas. É 

fundamental educar e formar, promovendo uma verdadeira ligação entre o cidadão e a floresta. -  

 ---------- Medidas ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1ª - Concurso de fotografia ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O tema seria a floresta. Visa a sensibilização e o aprofundamento da relação com o 

ambiente. Esta abordagem artística permite, por um lado motivar a produção de imagens da 

nossa floresta, por outro lado mostrar um outro olhar sobre a mesma. Este concurso poderá ser 

realizado anualmente, por altura das Jornadas da Juventude, patrocinado pela Câmara 

Municipal. Seria dirigido aos jovens. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2ª - Promoção de plantações de árvores nativas ------------------------------------------------  

 ---------- A plantação de eucaliptos está a aumentar no nosso concelho. Ainda que 

reconheçamos que tem alguma importância a nível económico e social, não podemos ignorar o 

pesado impacto ambiental. Quando um empresário investe em plantações deste tipo, verifica 

que pode obter um elevado rendimento num curto período de tempo, os eucaliptos são 

rentáveis. No entanto, a nível ambiental a factura poderá ser elevada, a degradação dos solos 

poderá conduzir à sua desertificação. O que pretendemos não é que as pessoas eliminem os 

eucaliptos e plantem outras árvores, porque isso iria ter um custo muito elevado. O que se 

pretende é sensibilizar e consciencializar futuros investidores neste ramo, que reflictam sobre 

os malefícios deste tipo de plantação, que é prejudicial para o solo e para ecossistemas que 

existam na zona onde são plantadas, e que optem, cada vez mais, por substituir o investimento 

no eucalipto, pelo investimento em árvores nativas. -----------------------------------------------------  

 ---------- 3ª - Acções de sensibilização/ formação em escolas sobre a floresta do concelho --------  
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 --------- Quando se fala em conhecimento há que começar pela raiz. As crianças e os jovens 

são quem neste momento mais precisa da informação necessária sobre a floresta do nosso 

concelho. Para além de ficarem a saber, divulgam esse conhecimento pela família e não só. As 

formações e acções de sensibilização são uma forma de facultar esse ensinamento. As 

formações seriam dadas por profissionais com competência para tal, que possuam um profundo 

conhecimento da nossa floresta. Essas acções realizar-se-iam em escolas e teriam uma 

componente essencial, a saber, os formandos ficariam habilitados a dar, por sua vez, formação. 

Por exemplo, os alunos do ensino secundário receberiam formação e ficariam habilitados para 

partilhar os seus conhecimentos com os alunos do ensino básico, através de actividades lúdico-

didácticas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 4ª – Controlo das pragas de espécies invasoras ------------------------------------------------  

 --------- Este controlo pode ser feito a partir de campanhas de sensibilização. As pessoas só 

saberão que há espécies invasoras se souberem quais é que elas são, quais são as predominantes 

no nosso concelho e onde estão mais disseminadas. A campanha poderia ser feita com 

panfletos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 5ª – Controlo de incêndios -------------------------------------------------------------------------  

 --------- Normas que podem ser adoptadas: ---------------------------------------------------------------  

 --------- 1- Panfletos de sensibilização nos locais de convivência mais vulgares sobre práticas 

como o fogo posto e o lixo florestal.------------------------------------------------------------------------  

 --------- 2- Multas mais pesadas para infracções praticadas na floresta, nomeadamente em 

relação a queima de pneus e de outras substâncias tóxicas para a atmosfera e floresta. ------------  

 --------- 3- Prática de acções anti-incendiárias, tais como as campanhas de vigilância.” ----------  

 --------- C) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABÓIA ---------------------------------------------  

 --------- Foi indicado que estariam a representar o referido Agrupamento os seguintes alunos: 

Liliana Pacheco, Maurício Ramos, Joana Lourenço e Núria Naf. --------------------------------------  
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 ---------- PROJECTO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A FLORESTA DE MONTADO  --------------------------------------------------------------  

 ---------- O interior do Concelho de Odemira, limítrofe ao Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina, está inserido na Zona de Protecção Especial de Monchique e 

Caldeirão. Aqui encontramos um território bem definido pela geografia. Zona de serra, 

sofrendo dos condicionalismos da sua interioridade, apresenta, no entanto, uma grande riqueza 

patrimonial e económica: a floresta de montado. ---------------------------------------------------------  

 ---------- O montado tem um elevado valor conservacionista, abrigando uma rica e diversificada 

flora, nomeadamente apresenta uma grande variedade de plantas aromáticas e medicinais, bem 

como as espécies cinegéticas. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os povoamentos de sobro são constituídos por unidades vegetais autóctones a que a 

fauna está desde há muito adaptada e onde encontra recursos alimentares diversificados e 

abundantes, ao longo de todo o ano. Tais povoamentos ocupam extensas regiões, associados a 

actividades extensivas e com reduzido impacto de presença humana.---------------------------------  

 ---------- Entre as muitas espécies animais com habitats associados aos diferentes tipos de 

formações suberícolas encontram-se as espécies cinegéticas mais vulgares, como as perdizes, 

coelhos, lebres, rolas e pombos-torcazes, javalis, veados; várias espécies protegidas como as 

águias e as abetardas, ginetos, martas, doninhas, texugos, o lince, o priôlo, a salamandra 

lusitânica e uma grande variedade de aves que encontram nos montados excepcionais 

condições para a nidificação (águia de Bonelli, águia cobreira, bufo real). ---------------------------   

 ---------- Quanto à flora, também ela riquíssima e por vezes rara, é de destacar a existência de 

várias espécies aromáticas, medicinais e melíferas (lavanda, alecrim, alfazema, rosmaninho, 

tomilho, etc.), bem como uma grande variedade de cogumelos silvestres (míscaros, silarcas, 

cantarelos, púcaras, boletos, etc.), que desenvolvem importantes simbioses com os sobreiros. ---   

 ---------- O sobreiro tem um enorme significado na qualificação ecológica, económica, cultural 
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e paisagística desta região. Sendo a cortiça a sua principal produção, há, no entanto, outros 

produtos que devem ser valorizados, pois também geram valor económico, nomeadamente, o 

aproveitamento das pastagens naturais em sistemas pecuários extensivos, bem como os 

despojos das podas (lenho e falca), dos desbastes e dos abates dos sobreiros mortos, sobretudo 

quando o lenho é utilizado para carvão ou para lenha de queima para uso doméstico ou 

industrial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Em termos ambientais, destaca-se também a grande resistência dos montados de sobro 

ao fogo, além de que este sistema agro-florestal constitui uma barreira eficaz às tendências 

desertificantes que ocorrem numa parte importante das regiões mediterrânicas. --------------------  

 --------- Assim, numa região pobre em rendimento e emprego, a actividade gerada por este tipo 

particular de floresta desempenha uma função vital na manutenção do seu débil tecido socio-

economico, proporcionando trabalho e contribuindo para a fixação da população. -----------------  

 --------- Enquadramento das Propostas -----------------------------------------------------------------  

 --------- O interior do concelho de Odemira é marcado pelos problemas inerentes a essa 

condição de interioridade: fraca densidade populacional, povoamento disperso e 

envelhecimento da população, com um tecido económico débil em que predomina uma 

agricultura extensiva e pouco produtiva. -------------------------------------------------------------------  

 --------- A par destes constrangimentos estruturais, o território apresenta um conjunto 

importante de potencialidades, sobretudo ao nível dos recursos naturais, uma importante 

biodiversidade, associando ecossistemas de mediterrâneo, com montado de azinho e 

sobreiromediterrânea, razão pela qual a área foi incluída na Zona de Protecção Especial de 

Monchique e Caldeirão, no âmbito da Rede Natura 2000. Esta rede prevê medidas de apoio 

para a conservação das aves e dos seus habitats, e de conservação dos habitats naturais de fauna 

e flora. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Tendo em conta o aproveitamento e rentabilização das potencialidades do território, e 
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visando promover o desenvolvimento social e económico, assente em práticas agrícolas 

tradicionais compatíveis com a conservação da biodiversidade e assegurar a fixação e 

permanência da população, sobretudo dos mais jovens, apresentamos as seguintes propostas de 

acção: --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Propostas: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Apostar no conceito de “turismo de natureza”, através de várias vertentes que, além 

de promoverem a preservação do sobral, criem postos de trabalho: -----------------------------------  

 ---------- - o ecoturismo, proporcionando várias actividades como por exemplo, a matança do 

porco; a destila do medronho; a pesca em águas interiores; ---------------------------------------------  

 ---------- - o turismo cinegético, proporcionando a caça de espécies como o javali, a perdiz, ou  

lebre, a raposa; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - o turismo científico, proporcionando passeios de observação de aves (águia de 

Bonelli, Águia Real, Bufo real) e mamíferos (javalis, veados, gamos, etc.) ao longo de 

percursos no montado, associado a observação de plantas autóctones. --------------------------------  

 ---------- 2. Valorizar os produtos provenientes do montado (carne, nomeadamente do porco 

alentejano, enchidos, queijos, cogumelos, ervas aromáticas, mel …) através de um selo de 

garantia com certificado de excelência. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Recuperar edifícios degradados, como por exemplo, os moinhos, para criar infra-

estruturas de apoio: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - centro de interpretação da paisagem; -----------------------------------------------------------  

 ---------- - núcleo museológico que recolhesse artefactos ligados às actividades tradicionais da 

região e que, simultaneamente, acolhesse os artesãos para que estes pudessem praticar as suas  

actividades, vender os seus artigos e, inclusive, ensinar aos mais jovens os seus ofícios. ----------   

 ---------- 4. Promover a preservação do montado e suas espécies autóctones (lince, o priôlo, a 

águia-de-bonelli ou a salamandra-lusitânica, perdizes, lebres, javalis, coelhos, veados, raposas, 
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patos reais, galinha de água, garça cinzenta) e espécies migratórias (tordo, galinhola, cegonha, a 

rola, a codorniz) através da acção dos Centros Interpretativos equipados de recursos 

informáticos e tecnológicos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 5. Colocar Sinalética Interpretativa ao longo dos percursos de observação. ---------------  

 --------- 6. Melhorar os Acessos, sem criar impacto ambiental. ----------------------------------------  

 --------- 7. Criar no concelho de Odemira uma fábrica de cortiça que processa-se desde o 

tratamento da matéria-prima até à elaboração da rolha, eliminado o transporte da cortiça para 

outras zonas do país. Associar a essa fábrica a criação de unidades para a produção de objectos 

de cortiça, como por exemplo, malas, vestuário, bijutarias, etc. ----------------------------------------   

 --------- 8. Legalizar as destilarias de medronho. A apanha do medronho sustenta muitas 

famílias, sendo o fruto destilado artesanalmente. Esta actividade é tradicional desta região e 

poderia contribuir para substituição da plantação de eucaliptos por medronheiros e assim 

combater a erosão dos solos que aqueles têm vindo a causar. ------------------------------------------  

 --------- 9. Realização, fora da época de Verão, de uma “Feira do Montado”, para promover os 

produtos tradicionais da região (aguardente de medronho, enchidos, mel, plantas aromáticas e 

medicinais, cogumelos, e produtos resultantes de outras actividades artesanais da região ….) ---  

 --------- 10. Envolver instituições de carácter associativo (de caçadores, recreativas culturais, 

de património) na gestão dos recursos naturais e cinegáticos. ------------------------------------------  

 --------- 11. Reforçar os apoios comunitários à manutenção do sistema agro-silvo-pastoril de 

montado de azinho e carvalho negral, sistema condicionante da conservação de valores naturais 

e o desenvolvimento do habitat de muitas espécies de fauna e flora. ----------------------------------  

 --------- Conclusão -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Procuramos com as nossas propostas contribuir para encontrar na floresta de montado 

e nos recursos que ela oferece meios para promover um desenvolvimento integrado do 

Concelho de Odemira, em especial da freguesia de Sabóia e suas limítrofes. ------------------------  
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 ---------- A gestão adequada dos recursos florestais pode trazer inúmeros benefícios às 

actividades concelhias, mas é necessária uma atenção especial e uma acção de esforço conjunto 

envolvendo entidades locais, públicas e privadas, individuais e colectivos, para a implementar e 

garantir a sua sustentabilidade. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A conservação da natureza e da biodiversidade não deve ser entendida como uma 

restrição ao desenvolvimento; o património natural juntamente com o património histórico e 

cultural constitui uma riqueza nacional, promovendo a qualidade de vida e a diversificação das 

actividades económicas nas zonas rurais.” -----------------------------------------------------------------  

 ---------- D) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLOS ---------------------------------------------  

 ---------- Foi indicado que estariam a representar o referido Agrupamento os seguintes alunos 

do oitavo ano: Joana Ramos, Manuel Maria Gonçalves, Isabel Domingos, Bruno Soares e José 

Pedro Francisco. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PROJECTO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------- “A FLORESTA NA MINHA ESCOLA --------------------------------------  

 ---------- REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE DA ESCOLA BÁSICA AVIADOR 

BRITO PAES, COLOS, ODEMIRA -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Objectivo: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Requalificar o espaço da Escola Básica Aviador Brito Paes, valorizando a mancha de 

sobreiros e oliveiras já existente -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- BREVE SUMÁRIO: -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Escola dispõe de:  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Terreno com sobreiros e oliveiras --------------------------------------------------------------  

 ---------- • Hortas -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Pista de corta-mato /BTT ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Caminho --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- • Campo de Jogos -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Poço -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O que Pretendemos: ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Plantar mais árvores (a área do terreno é suficiente para 256 árvores, afastadas cerca 

de 7m) -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Parque de energias renováveis ------------------------------------------------------------------  

 --------- • Um lago --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Zona de merendas ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Skatepark -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Campo de ténis ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Relvado sintético para o campo de jogos ------------------------------------------------------  

 --------- • Passadeira de madeira para caminhadas -------------------------------------------------------  

 --------- • Circuito de manutenção ao logo desta mesma passadeira onde serão incluídos pontos 

de luz e de água ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Uma cobertura exterior que permita aos alunos usufruir do espaço exterior em dias 

de chuva ou de grande insolação. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- APRESENTAÇÃO DO PROJECTO: --------------------------------------------------------  

 --------- - O nosso projecto consiste em aproveitar e requalificar o espaço livre existente na 

escola, valorizando a mancha de sobreiros e oliveiras existentes no espaço envolvente, dentro 

do gradeamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Pretendemos valorizar a floresta mediterrânea, nomeadamente o montado de 

sobreiro, que em virtude da acção do Homem (incêndios florestais, sobretudo no Verão devido 

à especificidade do clima temperado mediterrâneo, com verões muito quentes e secos, e/ou o 

abate de árvores para agricultura, lenha ou construção) está em declínio. ----------------------------  

 --------- - Queremos plantar mais sobreiros e oliveiras, dado que já existem bastantes, sendo 
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que o terreno de que dispomos tem área suficiente para comportar cerca de 256 árvores. Deste 

modo estaremos a valorizar não só a floresta que mais caracteriza o nosso Alentejo, como ainda 

toda uma série de aspectos a ela inerentes, tais como a preservação da fauna, aproveitamento 

dos cogumelos, produção de mel, entre outras, sempre numa perspectiva formativa, integrando 

os alunos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Aproveitando o espaço existente entre as árvores ampliaremos a horta biológica 

numa perspectiva formativa do ponto de vista ambiental, bem como da saúde, proporcionando 

aos alunos não só a experiência de cultivarem e acompanharem o crescimento dos produtos 

agrícolas, bem como de saborearem estes alimentos de elevado valor nutricional. Criaremos 

também um jardim de plantas aromáticas. Nesta horta usaremos composto produzido na escola 

(compostagem e vermicompostagem). ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Recorrendo à nossa mancha de sobreiros e oliveiras, mantendo a pista de corta-mato 

que já existe, propomos a criação de uma passadeira de madeira à volta do terreno, para que 

tanto os alunos, como a comunidade em geral, possam desfrutar de caminhadas em contacto 

com a natureza, implementando ao longo desta passadeira um circuito de manutenção para a 

prática de exercício físico, pontos de água e pontos de luz para caminhadas nocturnas. -----------  

 ---------- - Pretendemos também criar um lago dentro da mancha de sobreiros e oliveiras, para 

que a água contribua para um maior equilíbrio entre a fauna e a flora. --------------------------------  

 ---------- - Temos também como objectivo a criação de ateliers ambientais (reciclagem e 

reutilização de materiais e articulação com a horta biológica criando viveiros e promovendo a 

compostagem e a vermicompostagem), ateliers de energia (ex. construção de brinquedos 

solares, eólicos…), ateliers de jogos tradicionais e outros ateliers temáticos (ex. estudo de 

insectos articulando com a horta biológica, identificação da flora espontânea que pode ser 

usada na alimentação, comemoração de dias específicos, implementação de cortiços com 

abelhas, …), numa área a ser criada para esse efeito. Esta área seria dinamizada no âmbito de 
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projectos, clubes, áreas curriculares ou de actividades promovidas por entidades externas à 

escola destinadas quer aos alunos, quer a toda a comunidade. -----------------------------------------  

 --------- - Gostaríamos de criar um parque de energias renováveis, mediante a instalação de 

painéis solares fotovoltaicos e térmicos, bem como de aerogeradores, dotando a escola de 

autosuficiência energética e abrindo os horizontes dos alunos para a educação ambiental. 

Assim, existiria água quente em todos os edifícios, aquecimento durante o inverno e ainda 

veríamos reduzidos os custos com a factura de electricidade. ------------------------------------------  

 --------- - Solicitamos a criação de um skatepark, de um campo de ténis e de uma zona de 

merendas, enquadrados com a vegetação existente, de forma a valorizar a prática desportiva em 

sintonia com a Natureza. Gostaríamos de ver o nosso campo de jogos relvado, aplicando um 

relvado sintético, para um maior conforto e segurança na prática do desporto. ----------------------  

 --------- - Gostaríamos de construir uma cobertura que permita aos alunos usufruir do espaço 

exterior em dias de chuva ou de grande insolação. -------------------------------------------------------  

 --------- - Esta requalificação destina-se não só ao usufruto pelos alunos, como por toda a 

comunidade, fora do horário escolar. Consideramos que este é um investimento sustentável, 

dado que os alunos poderão aprender melhor alguns conteúdos, de forma prática, ou seja de 

uma forma vivida na escola. Por outro lado as gerações futuras irão usufruir deste 

investimento.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- E) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA ------------------------------------------  

 --------- Foi indicado que estariam a representar o referido Agrupamento os seguintes alunos 

dos sétimo, oitavo e nono anos: Adriano Almeida, Tiago Pessanha, António Guerreiro, 

Carolina Pereira, Cátia Ribeiro, Francisco Cabrita, Margarida Percheiro, Mariana Júdice, 

Roberto Silva, Sofia Rodrigues, André Ribeiro, Pedro Avoila, Sonya Lenehan, Carolina 

Vilhena e Mariana Miguel. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PROJECTO ----------------------------------------------------------------------------------------  



-22- 
07-04-2011 

 ---------- “Resumo do projecto a apresentar -------------------------------------------------------------  

 ---------- Estando a zona litoral do concelho de Odemira inserido no Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a sua conservação, incluindo fauna e flora, deve ser 

uma das preocupações quer dos habitantes locais, quer dos inúmeros turistas que por aqui 

passam.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como objectivo, propomos a limpeza de uma parte do parque, na zona das Furnas, 

passando pela eliminação de espécies, como as acácias, que colocam em risco a sobrevivência 

de espécies consideradas endémicas ou únicas. Existem cerca de 750 espécies de plantas, das 

quais mais de 100 são raras e 12 são únicas. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Aproveitando a zona envolvente (com rápido acesso a rio e praia) e o crescente 

aumento do interesse turístico, o espaço poderia incluir um pequeno circuito de manutenção, 

com trilhos pelo parque, incluindo alguns pontos estratégicos para a realização de exercício 

físico, como flexões, abdominais, etc. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Além disso, a construção de um ponto de recolha de resíduos diversos, como 

televisões, frigoríficos, também seria útil, pois evitaria, de certo modo, o depósito dos mesmos 

em pleno parque natural. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Situação Actual --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Furnas inserida no PNSACV --------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Zona predominantemente turística -------------------------------------------------------------  

 ---------- - Preocupação com a conservação da fauna e flora do parque -------------------------------  

 ---------- Espécies consideradas endémicas ou únicas (existem cerca de 750 espécies de plantas, 

das quais mais de 100 são raras e 12 são únicas) ---------------------------------------------------------  

 ---------- Propostas ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Limpeza da área florestal, propriedade de Vila Formosa, com desbaste de espécies 

(ex: acácias) que coloquem em perigo a sobrevivência das espécies endémicas do parque (ex: 
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plátanos) e limpeza e ordenamento do pinhal -------------------------------------------------------------  

 --------- - Implementação de um circuito de manutenção /pedestre – eco via. -----------------------  

 --------- Limpeza do Parque ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Área de Intervenção: Furnas ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Objectivos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Limpeza de lixo deixado por possíveis visitantes; -------------------------------------------  

 --------- - Desbaste de algumas espécies, como as acácias; ---------------------------------------------  

 --------- Vantagens: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Sobrevivência de espécies endémicas do parque  --------------------------------------------  

 --------- - Preservação da natureza --------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Diminuição da poluição --------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Embelezamento da paisagem --------------------------------------------------------------------  

 --------- - Facilitar a deslocação dentro do parque -------------------------------------------------------  

 --------- Implementação do circuito de manutenção/pedestre ------------------------------------------  

 --------- Área de Intervenção: Furnas ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Objectivos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Criação de um espaço de prática desportiva e de visitas em contacto directo com a 

natureza; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Vantagens: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Aumento do turismo na zona --------------------------------------------------------------------  

 --------- - Aumento da prática desportiva ------------------------------------------------------------------  

 --------- Exemplo de exercícios: ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Salto ao eixo ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Passagem de obstáculos --------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Abdominais ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- - Jogging ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Flexões ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Elevações -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Futuras utilizações: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Circuito de manutenção --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Percurso pedestre ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Exploração da natureza ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Visitas guiadas para conhecimento de fauna e flora da região -----------------------------  

 ---------- - Provas de orientação” ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- F) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. TEOTÓNIO --------------------------------------  

 ---------- Foi indicado que estariam a representar o referido Agrupamento os seguintes alunos 

do nono ano: Ricardo Brandão, Nisa Efigénio Eliziário, André Cardoso Pereira e Claúdia Sofia 

Correia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PROJECTO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Sendo que 2011 é o Ano Internacional das Florestas e que o tema desta Assembleia 

Municipal são as florestas, os alunos, em conversa com a docente, lembraram-se de elaborar 

uma proposta para um pequeno catálogo ilustrativo sobre a flora e fauna existentes no Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Sendo que o concelho de Odemira alberga 

uma grande parte da extensão do PNSACV, assim como a sede do mesmo, pareceu relevante 

para o grupo, conciliar todos estes factores. ---------------------------------------------------------------   

 ---------- A proposta do grupo é realizar um pequeno livro ilustrado com as principais 

informações relativas ao PNSACV, para proporcionar um melhor conhecimento da flora e da 

fauna, aos alunos mais novos do concelho.” ---------------------------------------------------------------  

 ---------- G) COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GRAÇA, DE VILA NOVA DE MILFONTES -----  

 ---------- Foi indicado que estariam a representar a referida escola os seguintes alunos do 
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décimo segundo ano: João Ludovico, José Pedro Arsénio e Nazaré Conceição. --------------------   

 --------- PROJECTO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “A floresta desempenha um importante papel como fonte de matérias-primas, na 

protecção do solo contra a erosão, reabastecimento de águas dos aquíferos, no controlo da 

qualidade do dióxido de carbono na atmosfera, logo na manutenção da estabilidade do clima 

global. O seu papel é assim determinante na conservação da biodiversidade, razões de sobra 

para todos contribuirmos para a sua preservação e conservação.  --------------------------------------  

 --------- O Colégio Nossa Senhora da Graça identificou um problema substancial no concelho 

de Odemira. Pretendemos dotar o concelho de um roteiro sobre a floresta do concelho de 

Odemira. Um Guia para que as pessoas quando visitam o concelho de Odemira possam saber o 

que nele está implantado em termos de biodiversidade, em termos de floresta. Isto será 

desenvolvido pela Câmara Municipal em pareceria com os Bombeiros Voluntários, o Parque 

Natural e as escolas do concelho. O Parque Natural que às vezes fica muito esquecido tinha a 

oportunidade de se mostrar. ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Esse Guião devia conter: a caracterização da nossa floresta tradicional que é muito rica 

e poucos de nós conhecem as espécies características da nossa fauna e flora; instruções das 

espécies vegetais, animais e micológicas mais representativas; levantamento das árvores mais 

antigas do nosso concelho que deveriam ser consideradas monumentos naturais a preservar, 

porque nós temos várias espécies milenares no nosso concelho e não estão representadas. -------  

 --------- As principais ameaças às florestas autóctones e árvores milenares, são os incêndios, as 

pragas, as espécies exóticas e os cortes desordenados. As principais medidas de protecção são a 

desflorestação, os incêndios e a reflorestação. ------------------------------------------------------------  

 ---------  Devia ser implementado um mapa e percursos ao longo do nosso concelho, com um 

trajecto possível onde pudéssemos conhecer a nossa biodiversidade, a nossa fauna e flora, os 

diversos pontos fulcrais e onde fossem reconhecidas as espécies mais importantes, zonas de 
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floresta tradicional, locais de interesse paisagístico, árvores mais antigas do nosso concelho e 

ainda percursos ou roteiros que nos levem aos referidos locais. ----------------------------------------  

 ---------- Em suma, este Guião proporcionará à população uma maior e melhor informação 

sobre a floresta, nomeadamente das espécies autóctones e da biodiversidade a ela associada. 

Um maior conhecimento deste valioso património natural permitirá a consciencialização das 

populações para a necessidade de preservação destes recursos”. ---------------------------------------  

 ---------- Todas as propostas apresentadas irão ficar arquivadas no maço de documentos da 

respectiva sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal que agradeceu a 

todos os intervenientes e informou que iriam proceder ao período de debate aberto a todos os 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Maria Luísa Palma, membro eleito pela Coligação Democrática 

Unitária na Assembleia Municipal, que saudou os presentes, congratulou-se pelos projectos 

apresentados e enalteceu o projecto apresentado pela Escola Básica Integrada de Colos pelo 

aspecto prático, a auto-suficiência energética sugerida e a vivência dos alunos no próprio 

espaço, criando recursos de aproveitamento. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Carlos Carvalho, membro eleito pelo Bloco de Esquerda na 

Assembleia Municipal, que saudou os presentes e congratulou os alunos e os professores pelos 

projectos apresentado. Estando presentes as escolas e os Agrupamentos escolares do concelho 

de Odemira, lamentou que algumas estivessem em risco de encerramento ou extinção, vítimas 

de uma tendência economicista do Governo. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às propostas aprovadas no ano transacto referiu que apesar de ter ficado 

contente por não terem caído no esquecimento, lamentou que não tivessem sido objecto de 

mais concretização, havendo inclusivamente projectos ainda em estudo. ----------------------------  

 ------- Em relação ao tema da presente sessão relembrou que se as pessoas não cuidassem do 
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planeta seriam elas próprias e as gerações futuras a sofrer a consequências. -------------------------  

 ------ Referindo-se às propostas de limpeza das florestas, relembrou que primeiro era 

importante evitar a sua poluição. Disse ainda que quando se falava em natureza era importante 

relembrarem que a água era um bem essencial e que no concelho de Odemira o seu 

abastecimento tinha sido transferido do Município de Odemira para o sector privado, facto que 

os munícipes já estavam a sentir no aumento do valor da factura. Em relação ao Parque Natural 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina que também foi aflorado em algumas propostas, 

disse que era defensor da sua existência, mas criticava a sua regulamentação e a forma como 

estava a ser gerido. Sobre este assunto relembrou que a Câmara Municipal de Odemira em 

conjunto com as Câmaras Municipais do Litoral Alentejano tinham interposto uma acção em 

tribunal solicitando a suspensão do Plano de Ordenamento daquele parque, situação que teve o 

apoio da própria Assembleia Municipal de Odemira. ----------------------------------------------------  

 ------ Congratulou-se pela referência aos produtos tradicionais da terra e à sua certificação, 

facto que sempre fez referência, considerando que era uma marca que promovia o turismo no 

concelho, o emprego e o desenvolvimento sustentável e controlado. Lamentou que actualmente 

existissem em zona de Parque Natural extensões de estufas com produtos que não eram 

característicos da região, numa exploração intensiva dos solos, sem qualquer controlo na 

utilização dos químicos utilizados que desaguavam posteriormente no mar. ------------------------  

 ------ Por último, congratulou os alunos pela proposta de elaboração de um livro, considerando 

que a consciencialização era muito importante. -----------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis, membro eleito pelo Partido Socialista que 

agradeceu a presença de todos e congratulou os alunos e professores pelos projectos 

apresentados sobre o tema “A Floresta”. Considerou ainda que a floresta era uma fonte 

inesgotável de energia e sentia que também aquela juventude emanava essa energia na própria 

Assembleia Municipal. Considerou também que à medida que se iam realizando as sessões da 
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Assembleia Municipal Jovem, os temas propostos eram trabalhados de uma forma cada vez 

mais incisiva, pois para além de apresentarem os projectos, expunham os problemas e as 

eventuais soluções, sugerindo inclusivamente parcerias. Relembrou que as parcerias eram 

bastante importantes, porque em termos financeiros, era muito difícil para o Presidente da 

Câmara Municipal executar todos projectos. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Joana Figueira, membro eleito pela Coligação “Odemira no Bom 

Caminho” na Assembleia Municipal, que saudou os presentes e congratulou os representantes 

das escolas pelos projectos apresentados. Considerou ainda que contrariamente ao que muitas 

pessoas referiam, os jovens tinham provado naquela sessão que se envolviam, testemunhavam, 

participavam e apresentavam projectos. Felicitou também os professores, porque muitas vezes 

eram esquecidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, alertou os presentes para o facto do Executivo Municipal, por vezes, se 

deparar com situações cuja resolução nem sempre era da sua dependência, designadamente 

tendo em conta a conjuntura actual.-------------------------------------------------------------------------  

 ------- Interveio o senhor Cláudio Percheiro, Vereador eleito pelo Coligação Democrática 

Unitária, que saudou os presentes e enalteceu as intervenções dos representantes das escolas. 

Considerou ainda que a juventude estava viva, conhecia um pouco o concelho e preocupava-se 

com os problemas existentes. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Concordou quando foi referido que o Executivo Municipal não conseguia 

financeiramente resolver tudo. Considerou ainda que tendo em conta a actual conjuntura 

económica era importante a envolvência de todos (adultos e jovens), na tentativa de 

encontrarem soluções necessárias e imprescindíveis para que ultrapassem rapidamente a crise, 

promovendo um futuro onde as pessoas pudessem viver condignamente e com qualidade.  ------  

 ------- Considerou ainda que era importante que os jovens fizessem reivindicações, porque 

demonstrava que a juventude estava activa, dinâmica e tinha “uma palavra a dizer” actualmente 
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e no futuro próximo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Referindo-se ao tema, relembrou que o concelho de Odemira tinha a maior área florestal 

do país. Referindo-se às florestas de eucaliptos, consideradas de crescimento rápido e de 

elevado retorno económico imediato, disse que elas não eram tão contraproducentes quanto se 

imaginava. Referiu que a existência daquele tipo de florestas não trazia tantos malefícios, 

designadamente em termos de consumo de água, considerando que a grande questão residia na 

plantação indiscriminada de eucaliptos, em locais onde eram desaconselhados. Ainda sobre este 

assunto, informou que na Câmara Municipal de Odemira existia um plano sobre aquele tipo de 

florestas que continha os locais onde eram permitidas as plantações daquela árvore e que estava 

a ser rigorosamente cumprido. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Em relação ao Parque Natural considerou que se tratava de uma riqueza que o concelho 

de Odemira tinha, mas cuja gestão tinha cometido vários erros, designadamente quando 

elaboravam regulamentos e tomavam medidas sem ter em conta as pessoas que viviam no 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Por último, relembrou que em Portugal a água era um bem público nacional e não 

privado. Disse ainda que as novas regras comunitárias internacionais ditavam que a água tinha 

de ser transportada com qualidade desde o ponto de origem até aos consumidores. No concelho 

de Odemira, a água era transportada desde a origem até aos depósitos de armazenamento em 

“canais abertos”, o que implicava um investimento muito elevado para a autarquia e, nesse 

sentido, tinham aderido uma empresa pública para o efeito. --------------------------------------------  

 ------ Em relação às parcerias e apoios referenciados nos projectos apresentados, considerou 

que os alunos também deveriam mencionar o próprio Ministério da Educação, uma vez que se 

tratavam de propostas apresentadas pelos alunos em representação das escolas. --------------------  

 --------- Interveio o professor Marco Pimenta, em representação do senhor Director Regional 

de Educação do Alentejo que em seu nome transmitiu a todos os cumprimentos. ------------------  
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 ------- Felicitou ainda o senhor Vereador Hélder Guerreiro, pela intervenção inicial, 

considerando que a indicação da situação em relação à execução das propostas apresentadas no 

ano transacto, responsabilizava também os representantes das escolas que apresentavam os 

projectos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, em relação à intervenção do senhor Vereador Cláudio Percheiro, 

nomeadamente em relação ao apoio do Ministério da Educação nos projectos apresentados, 

relembrou que esse apoio já era efectuado através dos professores e dos meios cedidos, uma 

vez que apesar de todo o empenho e vontade dos alunos na elaboração daqueles trabalhos, eles 

não existiriam se não houvesse a orientação pedagógica e cientifica dos professores. --------------  

 ---------- Interveio a professora Rosália Valente, do Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila 

Nova de Milfontes, que felicitou a Assembleia Municipal pela escolha do tema, uma vez que 

tinham conseguido congregar e afectar as escolas a manifestarem-se naqueles projectos. 

Congratulou todos pela crescente maturidade do evento e, bem assim, elogiou a Câmara 

Municipal pelo feedback efectuado no início da sessão relativamente aos projectos 

apresentados no ano transacto, onde destacaria a criação do balcão empreendedor e a existência 

de organismos e associações que os jovens pudessem integrar. Relativamente ao último 

aspecto, considerou que a experiência em termos de associativismo permitiria aos jovens uma 

maior identidade com o território e também uma participação cívica mais activa. ------------------  

 ------- Por último, felicitou todas as escolas pelo trabalho de investigação efectuado sobre a 

temática proposta e, pelo facto de, nos projectos apresentados terem sugerido parcerias e 

simultaneamente se terem comprometido de forma activa na resolução dos problemas 

colocados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois de algum debate sobre a possível fusão das propostas e após se ter estabelecido 

o método de votação, procedeu-se à votação das mesmas, tendo-se obtido o seguinte resultado:-  

 ---------- A) ESCOLA PROFISSIONAL DE ODEMIRA -------------------------------------------------  
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 --------- Esta proposta foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor, dois votos contra e 

uma abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B) ESCOLA SECUNDÁRIA DR. MANUEL CANDEIAS GONÇALVES -------------------  

 --------- Esta proposta foi aprovada por maioria, com seis votos a favor e uma abstenção. -------  

 --------- C) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABÓIA ---------------------------------------------  

 --------- Esta proposta foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor, um voto contra e 

duas abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- D) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLOS ---------------------------------------------  

 --------- Esta proposta foi aprovada por maioria, com dois votos a favor, um voto contra e 

quatro abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- E) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA ------------------------------------------  

 --------- Esta proposta foi aprovada por maioria, com dois votos a favor, dois votos contra e 

três abstenções. O senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal exerceu o voto de 

qualidade, tendo a mesma sido devidamente aprovada. -------------------------------------------------  

 --------- F) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. TEOTÓNIO --------------------------------------  

 --------- Após ter sido revista a votação final desta proposta, foi a mesma aprovada por maioria, 

com quatro votos a favor e três abstenções. ---------------------------------------------------------------  

 --------- G) COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GRAÇA, DE VILA NOVA DE MILFONTES -----  

 --------- Esta proposta foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor e três abstenções. ----  

 --------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que saudou os presentes pelas 

propostas apresentadas e informou que algumas já estavam a ser equacionadas na Câmara 

Municipal. Considerou ainda que a iniciativa da Escola Profissional de Odemira sobre o 

projecto “Limpar Portugal” deveria contar com o envolvimento de todas as escolas, 

considerando que a juventude tinha ali um papel essencial. Disse também que todas as 

iniciativas que tinham sido apresentadas em torno da floresta relacionavam-se com propostas já 
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equacionadas pela autarquia para o futuro, designadamente em termos de ordenamento florestal 

e da valorização das espécies autóctones. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Concordou com o Vereador Cláudio Percheiro quando referiu que as florestas dos 

eucaliptos não deveriam ser vistas como maléficas. Referiu ainda que apesar de representarem 

algum valor económico, a plantação de eucaliptos deveria ser equacionada em zonas onde 

outras espécies pudessem florescer, designadamente as autóctones. ----------------------------------  

 ------- Relembrou a importância do turismo de natureza que se relacionava com a qualidade e 

diversidade existentes no concelho de Odemira, senda a floresta um contribuinte essencial para 

a valorização ambiental. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Relembrou ainda que a floresta debatia-se actualmente com alguns problemas graves, 

designadamente em termos doenças que atingiram as azinheiras e os pinheiros e aos riscos de 

incêndio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Quanto à questão do concelho de Odemira estar inserido numa zona protegida, 

considerou que existiam duas teorias de gestão: uma mais conservacionista, que considerava 

que a natureza por si só desenvolvia e equilibrava sucessivamente o seu ecossistema; a outra 

mais actual, virada para a sustentabilidade, com o aproveitamento dos recursos naturais e sua 

reutilização por gerações futuras. Nesse sentido, relembrou que vinte e três por cento do 

concelho de Odemira estava inserido em Parque Natural e em Rede Natura dois mil, pelo que 

se esse território ficasse votado a si próprio, com uma conservação natural sem usos adequados, 

não poderia contribuir para a riqueza nacional ou ser objecto de projectos integrados e 

sustentados que contribuíssem para a valorização da natureza.  ----------------------------------------  

 -------  Por último, referiu que à semelhança dos projectos apresentados no ano anterior, também 

aqueles iriam ser objecto do devido tratamento, demonstrando nesse sentido a importância da 

participação da juventude. Nesta conformidade, relembrou que estava a ser implementado pelo 

Município de Odemira o Orçamento Participativo dois mil e onze que apelava à participação de 
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todos, numa atitude de cidadania activa. Convidou ainda os presentes a continuarem a 

participar na responsabilidade da gestão pública. ---------------------------------------------------------  

 --------- Seguidamente procedeu-se à entrega dos diplomas de participação aos alunos e escolas 

que apresentaram os projectos. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, interveio o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal que 

agradeceu a presença de todos. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA  -------------------------------------------  

 --------- Nos termos do artigo nonagésimo segundo da Lei número cinco A barra dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram aprovadas em Minuta, por consenso, 

todas as deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos. ---------------------------------  

 --------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -------------------------------------  

 --------- Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal deu a mesma por encerrada pelas treze horas e vinte minutos. ----------------------------  

 --------- De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pelo senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e pela Segunda Secretária. --  

 ------------------ O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------------  

 

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 
 


