
A filosofia prosseguida foi: 
 
a)  adoptar-se, para possibilitar a formulação de 
recomendações coerentes entre si, uma hierarquia de 
objectivos. 
 
b)  atender, prioritariamente, aos aspectos que 
requeiram acções "de emergência", detectados nos 
diagnósticos geral e sectoriais. 
 
c) não assumir qualquer espécie de acção ou atitude, 
inserida numa determinada estratégia, que represente, 
simultaneamente, impactes significativos e irreversíveis 
quanto ao cumprimento dos restantes objectivos. 
 
 

(Relatório PDMO 1999) 

Todos os Odemirenses já ouviram falar 
nele… 
 
Tem anos e anos e, no entanto, só agora 
nasceu. 
Não é, nem por sombras, um daqueles 
casos que “antes de ser já era”? Será, antes 
de mais, uma inovação do género “agora 
que é, será?” 
 
Falo, obviamente, do Plano Director 
Municipal de Odemira, o celebérrimo PDM 
que começou há 15 nos atrás, sofreu 
vicissitudes várias, parou, recomeçou, 
parou, foi metido na gaveta e, há cerca de 
dois anos e meio, recomeçou com garras de 
lutador, inveterado, refilão, para agora 
nascer... 
 
Mas questiono eu: Será este, hoje, o PDM 
que Odemira necessita para se desenvolver 
harmoniosamente como quer e merece? 
 
E respondo eu: Longe disso! Não é nem 
podia ser, já que 15 anos depois as nossas 
perspectivas de desenvolvimento e as 
premissas que o poderiam sustentar, não 
são já as mesmas, mudaram, evoluíram e o 
ponto de partida seria necessariamente 
outro. 
 
Mas perguntarão os Odemirenses: 
Então para quê, hoje, o PDM? E legítimo 
fazê-lo e muitos o farão com certeza.. 
Principalmente aqueles que viam no Plano 
Director Municipal de Odemira a varinha 
mágica que abria todas as portas. 
 
A resposta é simples e rápida: É melhor ter 
este PDM , que não ter nenhum. Deste 
modo podemos planear com alguma base 
de sustentabilidade e de ordenamento, as 
respostas são mais rápidas e mais 
concisas, deste modo Odemira deixa de ter 
a “chaga “ de concelho sem PDM e ainda 
deste modo tem acesso aos fundos 
comunitários que tanta falta nos fazem. 
 
É claro que para alguns, que tanto 
apostaram na não aprovação e ratificação 
do nosso plano, a sua publicação em 

Diário da República será motivo de 
desporto político. É ainda claro que para 
outros tal aprovação será desvalorizada, 
porque continuará a não permitir fazer 
torres de vidro e betão no Litoral, 
aldeamentos turísticos de 700 em 700 
metros, ou seja, para ambas as situações 
continuaria a ser melhor não ter PDM. 
 
Porém e para mim, que sabendo que este 
não é, ainda, o PDM ideal, ele significa o 
orgulho de pertencer a uma equipa de 
políticos e de técnicos que lhe deu corpo, 
que lutou dia e noite para o ver agora 
publicado no Diário da República, que 
algumas vezes quase desistiu, mas no meio 
das dificuldades soube encontrar ânimo 
para continuar. 
 
Não vou conseguir dizer o número de 
reuniões que tiveram lugar, “resmas” como 
diria o Herman José, mas foi de facto 
muito difícil. Mas já está! Agora, as cartas 
estão descobertas! 
 
O que pode, pode, o que não pode, não 
pode. É claro e transparente. E é não 
apenas para os cidadãos do concelho ou 
outros que aqui escolham viver ou investir, 
mas também para outras entidades, que 
tantas vezes nos criaram problemas ou 
resolveram situações de forma dualista e 
nem sempre clara. 
 
Este é o último investimento de 
planeamento aprovado e publicado para o 
concelho e se passou em reunião do 
Conselho de Ministros, é porque foi julgado 
compatível com todos os outros e vale 
como Bíblia para o Município de Odemira. 
 
Por outras palavras, melhor ou pior, esta é 
a base de trabalho que temos e que vale 
para nós. Por ela lutámos anos, por ela 
lutaremos para que nos desenvolva e nos 
traga prosperidade. 
 
Essa luta, como sempre disse, não é 
apenas dos eleitos, mas de todos os 
Odemirenses. 

(Editorial do Notícias de Odemira, nº. 73, agosto - setembro - outubro 2000) 


