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DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DO RIO MIRA EM APRECIAÇÃO  
 

Encontra-se em fase de apreciação o diagnóstico do Potencial de Desenvolvimento do Rio Mira no âmbito do 

Plano Estratégico e Operacional de Valorização do Rio Mira, promovido pela Câmara Municipal de Odemira, com 

o objetivo de materializar a política de valorização das margens do rio Mira na área do concelho, desde a 

barragem de Santa Clara até Vila Nova de Milfontes.  

 

Encontra-se em fase de apreciação o diagnóstico, que teve como princípios metodológicos a realização das ações 

de levantamento, análise e avaliação de informação institucional e atualizada sobre o rio e o território 

envolvente, as atividades aí praticadas e a identificação dos agentes envolvidos; o reconhecimento do território, 

através de trabalho de campo para identificação da situação existente, por observação e registo das 

características do rio Mira e respetiva envolvente territorial; e auscultação de um conjunto significativo de 

entidades e instituições locais, de cariz público e privado, como stakeholders chave deste projeto.  

 

Neste processo foram consultadas 40 entidades-chave com atuação direta ou indireta no rio Mira, havendo ainda 

um conjunto de entidades relevantes a consultar. Os elementos de reflexão apresentados no contexto dos 

encontros com as entidades serão base essencial de suporte à formulação da proposta a considerar no Plano 

Estratégico e Operacional de Valorização do Rio Mira. 

 

A elaboração do Plano inclui cinco fases: (1) Metodologia, (2) Diagnóstico do Potencial de Desenvolvimento, (3) 

Modelo de Valorização Estratégica, (4) Programa de Ação e (5) Plano de Investimento, Financiamento e Marketing 

Territorial.   

 

Pretende-se que o Plano constitua os alicerces para que este território seja cada vez mais uma região preparada 

para responder aos desafios do desenvolvimento sustentável, consolidando um caminho suportado nos princípios 

da equidade e da coesão territorial. 

 

O trabalho foi iniciado em maio de 2018 e deverá estar concluído em maio de 2019. A equipa técnica que tem a 

cargo a elaboração do plano resulta de uma parceria entre as empresas Ecosativa (Vila Nova de Milfontes) e We 

Consultants (Lisboa). 

 

 

Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

 

(Ricardo Cardoso) 

N.I. n.º171 

09/11/2018 

ENVIO: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais  

ASSUNTO: Odemira: está em apreciação o diagnóstico do Potencial de Desenvolvimento do Rio Mira no âmbito do 

Plano Estratégico e Operacional de Valorização do Rio Mira 

ANEXO: foto Rio Mira  

 

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
 

ODEMIRA EM AGENDA 


