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 ---------- ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

TREZE DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: ------------------------------------------  

 ---------- Ao décimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, realizou-se no 

auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, a segunda reunião da sessão 

ordinária de junho da Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira 

Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pelo Senhor Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e convocada pela primeira ao abrigo do artigo 

quadragésimo sexto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

conjugado com o número um do artigo vigésimo do Regimento deste Órgão. A presente 

reunião vem no seguimento da primeira reunião da sessão ordinária de junho que teve lugar no 

passado dia vinte e nove de junho, e pretende dar continuidade ao tratamento do ponto número 

quatro do Período Antes da Ordem do Dia, bem como aos pontos números um, quatro, cinco, 

sete e oito do Período da Ordem do Dia daquela sessão. ------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto a Ordem de Trabalhos desta reunião ficou do seguinte modo: -----  

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

 ------------------------ II – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------  

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: Apreciação de assuntos de interesse para o concelho (continuação). ----  

 ------------------------ III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------  

 ---------- Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro: apreciação. ---------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: Proposta n.º 12/2018 P - Atribuição de Lote Urbano em Boavista dos 

Pinheiros: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto cinco: Proposta de alteração ao Regulamento Conselheiros/as Municipais 

Jovens: apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Pesquisa e Exploração de Hidrocarbonetos no Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina: agendado de acordo a alínea i) do art.º 10.º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Odemira, conjugado com o n.º 1 do art.º 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Aplicação de Produtos Químicos nos espaços públicos do concelho: 

agendado de acordo a alínea i) do art.º 10.º do Regimento da Assembleia Municipal de 

Odemira, conjugado com o n.º 1 do art.º 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------  

 --------------------------------------- ABERTURA DA REUNIÃO ---------------------------------------  

 ----------- Compareceram a esta reunião trinta membros, a saber os Senhores Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco Soares, António Manuel 

Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Eufémia José 

Parreira Pereira Costa (Tesoureira da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, em 

substituição do Senhor Francisco António Caetano Lampreia, Presidente da referida Junta), 

Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, 

Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Francisco Manuel Silva 

Martins, João Palma Quaresma, Manuel António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, 

Manuel de Matos Sobral Penedo, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa 

Vilão Palma, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Nádia da Conceição Bértolo, 

Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre 

Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, 

Pedro Miguel Correia da Silva, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Simão Pedro Marreiros 

Santa Bárbara, Teresa Alexandra Pereira Bernardino e Vera Lúcia Montes Raposo, e a ausência 
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dos Senhores Daniel Sobral Balinhas, Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias; Fernando 

Alberto Maia da Cruz Parreira, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís; Manuel da Silva 

Cruz e Maria Manuela Gonçalves Moreira. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e cinquenta e quatro minutos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. ---------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas vindas aos Senhores 

Pedro Miguel Correia da Silva e Simão Pedro Marreiros Santa Bárbara que, nos termos dos 

artigos septuagésimo sétimo, septuagésimo oitavo e septuagésimo nono da Lei número cento e 

sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei 

número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontram a substituir 

respetivamente os Senhores Miguel Forte Prista Monteiro, eleito pelo Partido Socialista e 

Cláudio José dos Santos Percheiro, eleito pela Coligação Democrática Unitária. -------------------  

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

José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de 

Campos Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís e Telma Cristina 

Felizardo Guerreiro, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; e Ana Lúcia Salgado Vaz, 

Vereadora eleita pela Coligação Democrática Unitária. A Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal deu as boas vindas à Vereadora Ana Vaz que se encontra a substituir o Senhor 

Vereador Ricardo Cesário. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------- (…) ---------------------------------------------------------  

 --------------------------- II – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------  

 ---------------------------------------------------- (…) ---------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O 

CONCELHO (CONTINUAÇÃO): -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que neste ponto seria dada 



-4- 

13-07-2018 

continuidade às intervenções referentes às inscrições registadas na última reunião. ----------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que, em nome dos eleitos pelo Partido Social 

Democrata, apresentou os documentos que seguidamente se transcrevem:---------------------------  

 ----------- 1. VOTO DE FELICITAÇÃO -----------------------------------------------------------------  

 ----------- “Os eleitos pelo Partido Social Democrata propõem que seja enviado um VOTO DE 

FELICITAÇÃO desta Assembleia Municipal ao grupo de alunas, Patrícia Silva, Sophie 

Leneham e Inês Oliveira, coordenadas pela Professora Paula Canha, da Escola Secundária Dr. 

Manuel Candeias Gonçalves de Odemira, pelo Prémio atribuído no âmbito da Décima Segunda 

Mostra Nacional de Ciências, devendo ser dado conhecimento do mesmo às interessadas e à 

respetiva Escola e ao Agrupamento de Escola de Odemira. --------------------------------------------  

 ----------- Propõem ainda que também seja enviado um VOTO DE FELICITAÇÃO ao Afonso 

Silva, vencedor da Clássica de Ciclismo em Guipuzcoa, País Basco, também ele aluno da 

Escola Secundária de Odemira.” ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação do Voto de Felicitação em 

causa, o qual foi aprovado por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta membros da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. DECLARAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Lê-se num post da página oficial de Facebook do Município de Odemira publicado 

em 15 de janeiro de 2018 que: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, inaugurou hoje as obras de 

valorização e qualificação da praia do Malhão, do reforço do cordão dunar e alimentação 

artificial das praias da Franquia e das Furnas e de requalificação do núcleo histórico de Vila 
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Nova de Milfontes, no âmbito da Sociedade Polis Litoral Sudoeste, no valor total de 4,9 

milhões de euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Ministro foi acompanhado pela Secretária de Estado do Ambiente do Ordenamento 

do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, pelo Presidente do Conselho de 

Administração da Sociedade Polis Litoral Sudoeste, André Matoso, e do Presidente da Câmara 

Municipal de Odemira, José Alberto Guerreiro.” ---------------------------------------------------------  

 ---------- Para uma obra já inaugurada a lista de problemas que persistem parece infindável. E 

são tantos problemas! -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pensamos que os governantes gostem que os seus nomes estejam associados a obras 

exemplares para memória futura, contudo isto de ser exemplar também tem os seus MAS… e 

questionamo-nos: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - se o senhor ministro foi informado dos problemas com a rede de esgotos que se 

revelaram na requalificação do núcleo histórico de Vila Nova de Milfontes e tornam o ar 

irrespirável nas ruas daquela zona da localidade e põem em causa a qualidade de vida de todos 

os que lá residem e dos que a escolhem como destino turístico. ---------------------------------------  

 ----------  - se o senhor presidente e o senhor ministro conhecem a dificuldade que os técnicos 

de telecomunicações têm, agora, em instalar um telefone ou outro sistema de comunicação, na 

zona do Castelo, e provavelmente noutras, porque a rede de telecomunicações deixou de ser 

aérea, mas também não é subterrânea. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------  - sobre o que pensam o senhor presidente e o senhor ministro do emaranhado de 

cabos que, em pleno século XXI e depois de uma obra de 4,9 milhões de euros continuam 

“instalados” pelas paredes dos prédios nas ruas secundárias da já referida zona, à semelhança 

do que acontece na zona intervencionada na vila de Odemira. -----------------------------------------  

 ----------  - se o senhor presidente chamou a atenção do senhor ministro e da senhora secretária 

de estado para a falta de qualidade na execução do calcetamento das ruas recentemente 
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“requalificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - porque se destruiu a calçada portuguesa do Largo Brito Paes, em frente à 

“Paparoca”, uma obra da responsabilidade do município realizada há poucos anos, de fácil 

limpeza e manutenção, para aí colocar uma calçada numa pedra indiferenciada da pedra 

utilizada na rua, de difícil limpeza e que retirou toda a “graça” ao referido largo. ------------------  

 -----------  - se, relativamente às obras de valorização e qualificação da praia do Malhão, 

tomaram os governantes conhecimento que inauguraram a 2ª versão do parque de 

estacionamento, decerto, um dos mais caros do país, devido aos custos inerentes àquela que 

deve ter sido a obra pública do sul de Portugal mais rápida de sempre: a transformação, em 

menos de um mês, de uma das construções mais bizarras e inverosímeis que alguma vez deve 

ter sido projetada, com a maior concentração de “pinos” e sinais de trânsito que já nos foi dado 

observar, em algo de, agora, compreensível e utilizável. ------------------------------------------------  

 -----------  - sobre o muito que terão vossas excelências a dizer sobre o projeto de dragagem do 

Rio Mira ou sobre a prometida rede wi-fi. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- É suposto qualquer obra ser inaugurada apenas depois de concluída e, em Vila Nova 

de Milfontes, a conclusão não está à vista. Contudo a intervenção do Polis na vila de Odemira 

foi dada como concluída e não foi inaugurada! Intrigante, decerto! Mas, inaugurada ou não, 

essa requalificação deixou, também, muito a desejar. E basta referir algumas das muitas falhas 

que saltam à vista, sem necessidade de grandes análises técnicas: -------------------------------------  

 -----------  - a qualidade dos materiais da zona reservada aos peões que, quando molhada, se 

torna perigosamente escorregadia, como o provam as numerosas quedas já ocorridas junto à 

igreja, na rua frente à estação dos CTT e Repartição de Finanças ou na rua de acesso à 

Biblioteca Municipal, mesmo a par de edifício da Câmara Municipal.--------------------------------  

 -----------  - a manutenção dos mesmos materiais que facilmente adquirem nódoas e exigem 

cuidados redobrados de higiene para que as ruas mantenham um aspeto limpo e agradável, 
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dificilmente conseguido com os vasos que as tentam decorar ou o recurso periódico a limpeza 

com rebarbadora, como já foi feito pontualmente. -------------------------------------------------------  

 ----------  - a dificuldade que agora se levanta aos peões que, nalguns pontos, têm que escolher 

entre desviar-se do trânsito automóvel ou dos vasos que lhes barram o caminho, pondo em risco 

a sua segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - a diversidade de materiais de pavimentação utilizados que faz com que em alguns 

percursos, como, por exemplo, entre o Largo da Município e a rua Combatentes da Grande 

Guerra, o “passeio” seja de 5 materiais diferentes. -------------------------------------------------------  

 ----------  - o “esquecimento” da recuperação das Escadinhas do Castelo, entre o Jardim “dos 

Baloiços” e a Travessa do Miradouro, no Bairro do Castelo ou a construção de sanitários 

públicos no citado jardim, como foi, recentemente, reivindicado pelo Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Salvador e Santa Maria. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para dar por concluída a listagem de coisas que correram mal na intervenção “Polis” 

no nosso Concelho não podemos deixar de referir a perplexidade dos munícipes face à escolha 

do mobiliário urbano que foi feita. E basta-nos fazer quatro referências: -----------------------------  

 ----------  - os bancos que foram escolhidos para Odemira: sabemos que foram peças de 

mobiliário urbano premiadas mas não é esse facto que os tornam nem esteticamente mais 

agradáveis, nem mais confortáveis nem, como o tempo o tem demonstrado, mais duráveis. Pelo 

contrário! São peças feias e não precisam de mais qualificação, mas, isso sim, de 

requalificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - os bancos de betão que estão espalhados por Milfontes e Zambujeira nem precisam 

de muita qualificação pelo que muito já se disse e escreveu sobre o assunto. São feios e 

desconfortáveis e deixam muitas saudades dos tradicionais bancos de jardim. ----------------------  

 ----------  - os candeeiros que foram colocados na Barbacã, em Milfontes, completamente 

desadequados da estética do local, em substituição dos aí anteriormente existentes e mais 
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bonitos e muito mais adequados ao local. ------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a total descaracterização da Zambujeira do Mar com a uniformização das suas 

esplanadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se a obra fosse propriedade de um dos senhores governantes ou mesmo do senhor 

presidente, feita com o vosso dinheiro, numa vossa propriedade tal não nos preocupava. Mas a 

obra foi feita com o dinheiro dos contribuintes, num território que não é propriedade dos 

ilustres governantes. O senhor ministro e a senhora secretária de estado não o vão ser para 

sempre e até podem nunca mais nos visitar. O seu nome até pode ficar associado a uma obra 

medíocre e eles não terem problema de viver com tal facto. --------------------------------------------  

 ----------- Mas o território é o NOSSO, senhor presidente! Somos nós quem vive aqui 

permanentemente. Somos nós quem terá que viver de facto e com o facto consumado.------------  

 ----------- Nós não precisamos de concursos, votações ou demais show-off para avaliarmos a 

nossa terra! Para nós ela é a MELHOR. Mas nós, os que aqui vivemos, estamos conscientes de 

que os recursos para requalificar o nosso espaço se irão esgotar! Somos nós que vemos esta 

oportunidade a falhar! São os nossos problemas que, apesar de tanto dinheiro gasto, não ficam 

resolvidos. Pelo contrário: muitos outros surgiram e alguns agravaram-se. --------------------------  

 ----------- Os eleitos pelo PSD nesta Assembleia mostram assim a sua preocupação sobre as 

repercussões deste projeto que foi implementado para melhorar a qualidade de vida no nosso 

Concelho mas cujo objetivo está longe de ser conseguido.” --------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a 

requalificação urbana de Odemira não foi efetuada pela Sociedade Polis Litoral Sudoeste, mas 

sim do Município de Odemira, que teve responsabilidade direta no projeto e no concurso. 

Lamentou que na Declaração apenas se referissem a aspetos negativos e relembrou que aquela 

intervenção permitiu a colocação de redes de saneamento e de pluviais, bem como de 

abastecimento de água, cujos problemas constantes de roturas eram do conhecimento geral. 
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Informou também que a intervenção foi circunscrita a uma determinada área da vila e 

reconheceu que existiam ainda zonas em Odemira que precisavam de ser intervencionadas, 

designadamente no Bairro CHE 11 de Março e no Bairro das Barreiras Vermelhas, cujos 

projetos estão a ser desenvolvidos. Relembrou que a intervenção em Odemira permitiu ainda a 

requalificação da rede de iluminação elétrica, substituindo as lâmpadas com vapor de sódio por 

lâmpadas de mercúrio, o que promoveu uma diminuição na emissão de gases e uma 

distribuição mais equitativa e, bem assim, contribuiu para a redução no esforço financeiro 

quando no futuro pretenderem substituir por iluminação led. ------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que a escolha do material/ 

mobiliário utilizado na requalificação urbana de Odemira foi efetuada pelos arquitetos do 

Município e o projeto foi apresentado publicamente e amplamente discutido em devido tempo, 

lamentando que os representantes do Partido Social Democrata não tivessem participado e 

apresentado aquelas questões na altura. Reconheceu que a escolha de alguns materiais não foi a 

mais adequada pois têm provocado alguns escorregamentos, mas informou que a opção tomada 

teve em atenção a caraterística da zona onde seria aplicado, pois no projeto existiam áreas 

apenas para peões, áreas onde conviviam peões e automóveis e áreas apenas para automóveis. 

Referiu que inicialmente algumas vias estavam previstas apenas para peões e posteriormente 

houve a necessidade de permitir a circulação automóvel. Considerou que a opinião em relação 

à escolha do mobiliário urbano era muito subjetiva e referiu que a opção do mobiliário 

dependeu igualmente das zonas onde seria colocado, dando como exemplo Vila Nova 

Milfontes, onde foi aplicado um mobiliário mais robusto, porque é um aglomerado turístico 

junto à orla marítima e poderá estar sujeito a algum vandalismo. --------------------------------------  

 ---------- Quanto à retirada dos cabos elétricos aéreos de iluminação pública, informou que 

aquando da execução das intervenções de requalificação urbana no concelho de Odemira foi 

informado pelos técnicos que a substituição da rede aérea por rede subterrânea era 
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extremamente dispendiosa, porque implicava a alteração nas habitações privadas/ edifícios de 

todos os quadros elétricos, uma vez que a entrada de energia não era compatível, e não havia 

capacidade financeira para o fazer. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que as inaugurações das intervenções efetuadas pela Sociedade Polis 

Litoral Sudoeste foram da iniciativa e responsabilidade do Senhor Ministro do Ambiente, 

relembrando que aquela Sociedade era maioritariamente participada pelo Estado. O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal disse ainda que a requalificação urbana de Vila Nova de 

Milfontes está praticamente concluída, no entanto, foram apresentadas ao empreiteiro algumas 

situações que carecem ainda de intervenção, designadamente pavimentos que não estão 

devidamente consolidados, ligações de ramais de esgotos e ligação elétrica das estações 

elevatórias que estão a funcionar provisoriamente. Quanto ao Largo Brito Paes em Vila Nova 

de Milfontes informou que a substituição da calçada derivou de um projeto de autor elaborado 

pela Arquiteta Maria João Petronilho, assim como as esplanadas da Zambujeira do Mar que 

foram alvo de um projeto apresentado e debatido com a população e comerciantes locais.--------  

 ----------- Relembrou também que todos os projetos de requalificação urbana do concelho foram 

aprovados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que a Sociedade Polis Litoral Sudoeste se encontrava em fase de 

liquidação para extinção e o respetivo Plano de Liquidação foi apresentado pela Sociedade aos 

quatro municípios, tendo o Município de Odemira aprovado e mandatado o respetivo 

Presidente da Câmara Municipal para aprovar aquele documento na reunião da Assembleia-

Geral da Sociedade que ainda não foi conclusiva, porque o Estado não se fez representar. 

Informou também que foi proposto pelos quatro municípios que a extinção da Sociedade fosse 

adiada por mais um ano, para a concretização das ações previstas e em curso. ----------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a intervenção no 

estacionamento do Malhão teve por objetivo apenas o ordenamento do estacionamento, porque 
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a primeira solução não era funcional.-----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. REQUERIMENTO ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Exma. Senhora ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 

competências que, por lei, lhe são conferidas apresentam o seguinte: ---------------------------------  

 ---------- REQUERIMENTO --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Temos conhecimento que o senhor presidente esteve presente em reuniões do 

Conselho de Administração da Sociedade Polis Litoral Sudoeste, numa das quais foi 

apresentada a proposta do plano de liquidação da Sociedade a submeter ao Conselho Geral e 

aos Municípios, tendo sido acordado na reunião solicitar ao Senhor Ministro do Ambiente, a 

possibilidade de prorrogação por mais um ano a vida da Sociedade Polis Sudoeste, tendo em 

conta que ainda existem projetos financiados para realizar e algumas correções a serem 

efetuadas, nas obras realizadas pela respetiva entidade e de sua responsabilidade. -----------------  

 ---------- Porque consideramos que este assunto é vital para o desenvolvimento do nosso 

município, com repercussões futuras inimagináveis, solicitamos que o senhor presidente nos 

informe detalhadamente por escrito sobre: ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - Quais os projetos já concluídos, os que estão em fase de conclusão e os que faltam 

realizar;-  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Quais as correções a efetuar; -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Qual o cronograma de todos esses processos. -----------------------------------------------  

 ----------  - Qual o prazo limite para a sua conclusão?”. -------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que, nos termos do 

Regimento da Assembleia Municipal, será dado o devido encaminhamento do Requerimento 

em apreço para o Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------  
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 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que solicitou ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que informasse o ponto de situação em relação ao encerramento do Balcão de Colos 

da Caixa Geral de Depósitos, na sequência das ações e documentos aprovados pelas autarquias 

locais. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, em relação à agricultura intensiva no concelho de Odemira, referiu que 

o Senhor Ministro da Agricultura tinha aprovado no passado dia cinco um investimento total de 

mais de setenta e um milhões de euros no âmbito do Programa Nacional de Regadios, no 

entanto, o Perímetro de Rega do Mira não tinha sido contemplado, ficando Odemira mais uma 

vez excluída de financiamentos, o que nesta matéria lhe deixava uma sensação “agridoce”. 

Referiu também que o problema da sustentabilidade e da eficiência na distribuição de água no 

Perímetro de Rega do Mira continuava adiado e a agricultura intensiva no concelho de Odemira 

continuava a crescer com consequências gravosas a nível do desperdício de água, mas 

especialmente a nível ambiental. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou ainda se o concelho de Odemira estaria preparado para um aumento 

substancial da área de Perímetro de Rega do Mira, cuja área atual encontra-se ocupada em 

cerca de quarenta por cento. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que durante a Feira das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de 

Odemira (FACECO) seria promovido mais um colóquio sobre a agricultura, da 

responsabilidade da organização de produtores, que pretendem transmitir a ideia de que a 

agricultura intensiva e a agroindustrial são um “mundo fantástico”, pelo que esperava que o 

Município de Odemira fosse a “voz diferenciadora”. ----------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que a agricultura intensiva já estava a ser praticada no interior 

do concelho e referiu que em Colos tinham implantado uma floricultura em cima da linha de 

água que alimentou aquela povoação durante mais de sessenta anos e cuja velocidade de 

produção poderá indicar a utilização de produtos químicos. Nessa conformidade, relembrou 
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que a agricultura intensiva estava fortemente marcada pela vertente económica, pelo que 

questionou se Odemira pretendia aquela mercantilização e, bem assim, se o concelho e as 

freguesias do litoral, que atualmente já estão a ser pressionadas na sua capacidade estrutural, 

tinham condições para aguentar o ritmo da agricultura intensiva. -------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que à semelhança 

da Moção aprovada pela Assembleia Municipal sobre o encerramento do Balcão de Colos da 

Caixa Geral de Depósitos, também o Executivo Municipal aprovou uma Moção 

consensualizada por todos que foi remetida à Administração daquela instituição bancária, no 

sentido de reapreciarem e reverterem a decisão de encerrar o Balcão de Colos, bem como a 

solicitar o agendamento de uma reunião urgente para receberem uma Comissão de Odemira 

integrada pelo Presidente da Câmara Municipal e por representantes das forças políticas da 

Assembleia Municipal. Disse ainda que o documento enviado à Administração da Caixa Geral 

de Depósitos referia ainda que se o processo não fosse revertido a Câmara Municipal 

reanalisaria a situação e tomaria as medidas de acordo com o que se viesse a justificar. -----------  

 ---------- Relativamente à agricultura intensiva no concelho referiu que o problema tem vindo a 

ser acompanhado por todas as forças partidárias, no entanto, considerava que deveria existir 

uma posição política clara, porque por mais que as questões sejam abordadas, não ficam claras 

as posições. Informou ainda que tinha recebido neste dia a proposta de Despacho emitida pelos 

Senhores Ministros do Ambiente e da Agricultura e do Senhor Secretário de Estado da 

Administração Local, questionando a disponibilidade do Município de Odemira de integrar o 

Grupo de Trabalho que tem como âmbito, em noventa dias, estabelecer um conjunto de regras e 

entendimentos sobre a prática agrícola no Perímetro de Rega do Mira, com a qual concordou de 

imediato. Relembrou que o Grupo de Trabalho vem reunindo desde o ano de dois mil e 

dezasseis, mas devido a opiniões divergentes e pontos de vista estremados, bem como à 

dificuldade em articular as propostas com a Administração Regional e Nacional, tem vindo a 
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desagregar-se. Referiu que apenas com a articulação entre as entidades e a boa-fé conseguiam 

ultrapassar os problemas e, nesse sentido, era importante proceder ao diagnóstico e 

caracterização do território, sendo igualmente importante conhecer exatamente a quantidade de 

ocupação agrícola dentro do Perímetro de Rega do Mira e a respetiva tipologia, bem como os 

respetivos impactos. Referiu que tem havido um conjunto de iniciativas promovidas por várias 

entidades para debater esta matéria e considerou que seria importante que a Assembleia 

Municipal também o fizesse, através de uma sessão temática, uma vez que tratava-se de um 

assunto com impactos na população do concelho e nas empresas e devia ser debatido 

politicamente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, 

concordou com a sugestão da realização de uma sessão temática da Assembleia Municipal 

sobre aquele tema, porque considerava que as autarquias locais tinham a responsabilidade de 

gerir os seus territórios e a respetiva população e deveria ser tomada uma posição unanime na 

defesa do que é melhor para o concelho. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último e em relação à Declaração apresentada pelo Partido Social Democrata 

referiu que o PSD Odemira continuava “em rota de colisão” com o seu líder atual, porque numa 

entrevista o Dr. Rui Rio mencionou que iriam abandonar a postura de se focarem sempre nos 

pontos negativos de quem estava no poder e iriam começar a contribuir para a construção de 

ideias positiva e de futuro. Nessa conformidade, lamentou que na Declaração o PSD 

mencionasse a ideia “Polis igual a obra medíocre” e relembrou que a intervenção realizada na 

Zambujeira do Mar veio melhorar muito as condições de vida das pessoas que ali residem e que 

os visitam e desejou que aquele tipo de intervenções fosse replicado em todas as localidades da 

sua freguesia. Por último, considerou que deviam focar-se nos aspetos positivos e ter uma ação 

mais construtiva para o concelho de Odemira e para benefício de todos. -----------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que referiu que a intervenção proferida pelo 
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Dr. Rui Rio não limitava a indicação de aspetos negativos quando eles existissem e, bem assim, 

convidou o Senhor Dário Guerreiro a efetuar uma Declaração enumerando os aspetos positivos 

das intervenções de requalificação realizadas no concelho de Odemira, para poderem no final 

efetuar um balanço do que correu mal e do que correu bem. -------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que, em nome dos eleitos pelo Partido 

Socialista, apresentou o Voto de Louvor que seguidamente se transcreve: ---------------------------  

 ---------- VOTO DE LOUVOR ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Os eleitos na Assembleia Municipal de Odemira propõem um Voto de Louvor pelas 

iniciativas desencadeadas pelas Autarquias Locais, Coletividades e Movimentos Cívicos do 

distrito de Beja junto da CP – Comboios de Portugal e ANA – Aeroportos de Portugal ao longo 

dos últimos anos, as quais culminam num claro e inequívoco contributo de melhoria para a 

qualidade de vida das populações e para o desenvolvimento de toda a região. ----------------------  

 ---------- Após vários esforços desencadeados junto da CP num trabalho conjunto entre a 

Câmara Municipal de Odemira, o Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras e o Presidente da Associação para o Desenvolvimento de Amoreiras-Gare, foi com 

enorme agrado e sentimento de justiça que os eleitos desta Assembleia Municipal receberam a 

notícia da reabertura da estação ferroviária de Amoreiras-Gare que, a partir do próximo dia 5 de 

agosto de 2018, passará diariamente a prestar serviço regular de passageiros até Lisboa e Faro. 

A reabertura da estação permitirá agora servir a grande maioria das freguesias do concelho, 

refletindo-se numa lógica de proximidade nos serviços de mobilidade. ------------------------------  

 ---------- Não menos relevante e motivo de discordância desde a abertura em 2011 tem sido a 

relutância na prestação do serviço de passageiros no Aeroporto de Beja. Neste sentido, os 

eleitos desta Assembleia Municipal congratulam todos os esforços encetados pela ANA -

Aeroportos de Portugal pela decisão experimental de realizar voos turísticos nesta 

infraestrutura, o 4º aeroporto de Portugal Continental, decisão que demonstra sensatez por um 
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lado e perseverança dos Baixo Alentejanos por outro. Com atuais constrangimentos verificados 

no Aeroporto Humberto Delgado, torna-se claro e evidente a mais-valia de Beja prestar um 

serviço complementar, de qualidade e que simultaneamente contribua para a economia nacional 

e valorização do potencial turístico da região.” -----------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação do Voto de Louvor em 

causa, o qual foi aprovado por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta membros da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho 

das Amoreiras, para informar os presentes que desde quarta-feira já era possível comprar 

bilhetes on-line para viajar de comboio a partir de Amoreiras-Gare, congratulando-se pela 

reativação daquela Estação. Por esse motivo agradeceu publicamente a todos aqueles que 

participaram durante quatro anos no processo de reivindicação. ---------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Almeida para enaltecer publicamente, em nome dos eleitos 

pelo Partido Socialista, a pintura do mural na Avenida Poole da Costa, em Odemira, promovida 

pelo Setor da Juventude do Município de Odemira, como apoio da empresa Vitacress (como 

ato da sua responsabilidade social) e executada pelos jovens artistas do concelho Igor 

Camacho, Pedro Soares e Margarida Pedro. Considerou que aquela obra era uma mais-valia 

para a vila e para o concelho de Odemira, por que conseguiu engalanar um espaço sem vida e 

quem visita Odemira pode verificar num mural alguns pontos de interesse do concelho, quer 

paisagísticos, quer arquitetónicos. Considerou que aquele tipo de intervenção poderia ser 

replicada em outros locais do concelho e revelou que a equipa que está a pintar o mural já tinha 

sido convidada realizar uma obra semelhante em Lisboa. -----------------------------------------------  
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 ---------- Por último e em relação à Declaração apresentada pelos eleitos do Partido Social 

Democrata, referiu que as críticas efetuadas eram tão poucas e tão subjetivas que acabam por 

enaltecer a importância das obras realizadas na Zambujeira do Mar, em Vila Nova de Milfontes 

e em Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, para 

em nome da sua freguesia, agradecer o trabalho de contestação desenvolvido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, bem como pela Câmara e Assembleia Municipal, relativo à 

pretensão de encerramento do Balcão de Colos por parte da Caixa Geral de Depósitos. -----------  

 ---------- Congratulou-se também pelo início das obras na Praça D. Manuel I, em Colos, há 

muito desejadas pela população, bem como pela beneficiação de algumas ruas daquela 

localidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que informou que na última reunião da Assembleia 

Municipal foi deliberado elaborar um documento único relativo ao encerramento do Balcão de 

Colos da Caixa Geral de Depósitos, uma vez que existiam várias Moções de diferentes 

bancadas políticas que versavam sobre o tema, todavia o documento apresentado pela 

Coligação Democrática Unitária não era uma Moção, mas sim um Declaração Política e 

portanto não estaria sujeita a votação. Nesse sentido, referiu que os eleitos da Coligação 

Democrática Unitária pretendiam manter a Declaração Política apresentada e que seguidamente 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- DECLARAÇÃO POLÍTICA -------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Odemira declararam que estão 

contra o encerramento da agência da Caixa Geral de Depósitos de Colos, considerando que este 

serviço público é a única instituição bancária que serve a população da freguesia e das 

freguesias limítrofes – Vale de Santiago, São Martinho das Amoreiras e Relíquias, no concelho 

de Odemira, e Santa Luzia-Garvão, no concelho de Ourique. São mais de 700 km2 de 



-18- 

13-07-2018 

influência no maior concelho do País que passam a fazer parte do abandono da Banca do Povo 

Português. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nossa população, maioritariamente idosa e com parcos recursos financeiros, terá de 

se deslocar a Odemira ou a Vila Nova de Milfontes para receber a sua reforma ou tratar de 

qualquer outro assunto. Como sabemos, as distâncias são longas, a rede de transporte é 

deficitária e o multibanco e a internet não são solução, sendo que a maioria das pessoas não tem 

os conhecimentos nem os meios necessários para o efeito. ---------------------------------------------  

 ----------- Este encerramento contribui para fragilizar ainda mais a economia local que gira em 

torno da Caixa Geral de Depósitos, além de eliminar postos de trabalho que envolvem esta 

instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembramos que, durante os governos do PS e do PSD/CDS, foram encerradas 

escolas do 1.º Ciclo, Jardins-de-Infância e extensões de saúde; fecharam postos dos CTT e 

privatizaram a empresa. A reorganização administrativa do território efetivada pelo PSD/ CDS, 

com o aval dos eleitos do PS nesta Assembleia Municipal, levou à extinção de 4 freguesias – 

Bicos, Santa Maria, Pereiras-Gare e Zambujeira do Mar. Estas opções políticas intensificaram a 

evidente desertificação e estão a condicionar gravemente o futuro dos poucos jovens que 

residem nestas localidades e da população em geral. ----------------------------------------------------  

 ----------- Com a extinção deste serviço público, as populações do interior do concelho ficarão 

ainda mais desprotegidas e cada vez mais distantes do tão desejado desenvolvimento social e 

económico.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Odemira estão solidários e 

acompanham a luta das populações pela continuidade da agência da Caixa Geral de depósitos 

na Vila de Colos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que relembrou que naquela 

sessão, antes de aceitar a Moção conjunta, questionou os presentes se aceitavam retirar os 
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documentos apresentados, à exceção da questão apresentada por escrito pelos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, à qual o Senhor Presidente da Câmara Municipal havia 

respondido de imediato, substituindo-os pelo documento único, ao que todos anuíram, tendo a 

Mesa da Assembleia Municipal devolvido os documentos. ---------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Manuel Coelho manifestou-se surpreso com a solicitação dos eleitos da 

Coligação Democrática Unitária para que constasse nesta reunião a Declaração Política sobre o 

encerramento do Balcão de Colos da Caixa Geral de Depósitos, retirada na última reunião. 

Considerou que podia não ter havido uma intenção de desrespeitar a pergunta efetuada na altura 

pela Presidente da Assembleia Municipal, mas politicamente era incorreto, porque tinha havido 

um esforço de todas as forças políticas para consensualizar um documento único, o qual teria 

mais força, tendo ficado claro a decisão de todas as forças políticas prescindirem dos seus 

pontos de vista específicos contidos em cada documento apresentado. Nessa conformidade, 

aquela decisão de manter a Declaração Politica por parte da Coligação Democrática Unitária 

era mais uma intenção “de ficar bem na fotografia” do que para reforçar a importância do 

assunto. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que referiu que na última reunião a bancada da 

Coligação Democrática Unitária, provavelmente derivado ao avançado da hora, cometeu o 

lapso de retirar o seu documento. Disse ainda que a decisão de manter o documento não tinha 

subjacente qualquer intenção para “ficar bem na fotografia”, nem para se destacarem em 

relação às restantes forças políticas, mas unicamente por considerarem que o conteúdo do seu 

documento não era semelhante ao das restantes bancadas, pois tratava-se de uma Declaração 

Política que não seria votada. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, referindo-se ainda à última reunião da Assembleia Municipal, 

especificamente quando foi abordado o desassoreamento do rio Mira, manifestou o seu 

desagrado com o teor da discussão do assunto, onde foi assumido um “tom técnico” quando 
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ninguém tem qualidade técnica para o efeito, nem qualquer base científica. Referiu ainda que 

enquanto políticos deviam tomar decisões politicas, estabelecer objetivos e averiguar junto dos 

técnicos competentes a exequibilidade dos objetivos estabelecidos. Nesse sentido, perguntou 

qual era o objetivo que a Câmara Municipal tinha para o Rio Mira em Vila Nova de Milfontes. 

Disse ainda que no âmbito do Polis foi efetuada uma gradagem no rio, cujo objetivo era a sua 

navegabilidade, pelo que perguntou como iria a Câmara Municipal cumprir aquele objetivo. ----  

 ----------- Quanto à Declaração dos eleitos do Partido Social Democrata e à resposta do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre as obras de requalificação efetuadas no concelho de 

Odemira, disse que concordava com ambas opiniões, mas considerou que não deveriam 

desvalorizar completamente as críticas, quando foi referido que se tratava apenas de uma 

questão de “gosto”, porque o problema com os esgotos e o cheiro em Vila Nova de Milfontes 

era uma questão de saúde pública. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, relativamente à agricultura intensiva no concelho de Odemira, considerou 

que se tratava igualmente de uma questão muito técnica e referiu que para a Assembleia 

Municipal poder tomar uma decisão sobre a matéria, devia conhecer os impactos a nível 

ambiental e social e, nesse sentido, relembrou que em sessões anteriores da Assembleia 

Municipal já tinha questionado se a Câmara Municipal tinha a informação relativa ao impacto 

daquela atividade no solo e na água das zonas envolventes onde ela é praticada. -------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que em relação ao 

desassoreamento da foz do rio Mira, relembrou que era uma pretensão antiga e por várias vezes 

afirmada pelos políticos do concelho, incluindo os da Coligação Democrática Unitária. 

Informou ainda que aquela intervenção teve por objetivo tornar o rio navegável desde a foz até 

Odemira, bem como permitir novamente a entrada de espécies, uma vez que o rio estava a 

perder a sua função de “rio maternidade”. Nesse sentido, foi tomada pela Câmara Municipal a 

decisão política de desassorear o rio, decisão essa que foi reforçada devido ao assoreamento da 
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barra que a tornou perigosa e ao desaparecimento gradual da Praia da Franquia, com 

consequências na Marginal de Vila Nova de Milfontes. Informou ainda que para além das 

intervenções pontuais no rio, estava a ser desenvolvido um plano estratégico de 

desenvolvimento e de valorização daquele recurso natural, desde a barragem até à foz, cujo 

documento está a ser elaborado por uma universidade e permitirá aceder a financiamentos para 

desenvolver investimentos considerados essenciais, num eixo que outrora representava a única 

forma de mobilidade e tinha uma forte atividade económica associada. ------------------------------  

 ---------- Informou ainda que o estudo técnico efetuado para o desassoreamento da foz do rio 

Mira teve por base um levantamento científico, uma avaliação de impacto ambiental e prevê 

ainda o acompanhamento e monitorização que será efetuada de seis em seis meses pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), bem como uma ação de manutenção de seis em seis 

anos se tal se justificar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à questão da agricultura intensiva relembrou que o Grupo de Trabalho 

tinha sido criado precisamente para analisar o impacto da atividade agrícola na economia, no 

social, no solo, na água, entre outros aspetos, bem como para ser desenvolvido um processo de 

certificação agrícola. Referiu ainda que a Câmara Municipal pretende conhecer aquela 

informação e está disposta a estabelecer parcerias, mas não pode substituir-se às entidades que 

têm competência nessa matéria, designadamente à APA que é responsável pela monitorização 

da água e ao Ministério da Agricultura, através do Instituto Nacional de Investigação Agrária e 

Veterinária (INIAV), na monitorização do solo. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que compreendia quando foi referido 

que a opinião sobre as obras, materiais e mobiliário escolhido era subjetiva, mas não 

concordava que faseassem as intervenções, porque nas obras deveria existir sempre um 

planeamento-programação no tempo bem definido e, bem assim, era necessário conjugar a 

disponibilidade financeira com a execução geral da obra. ----------------------------------------------  
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 ----------- Seguidamente, em nome dos eleitos pelo Partido Social Democrata, apresentou a 

Moção que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- MOÇÃO------------------------------------------------------  

 ----------- “Portugal apresenta-se hoje como país, no universo das propostas turísticas, como um 

destino turístico de eleição tendo sido inclusivamente considerado, em 2017, o melhor destino 

turístico do mundo pela Organização Mundial de Turismo com mais de 12 milhões de turistas, 

número superior à população nacional. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confirmam este cenário as classificações, igualmente atribuídas em 2017, à cidade de 

Lisboa como a melhor cidade de destino e à Madeira como o melhor destino insular. -------------  

 ----------- O Alentejo é, hoje também, um destino com forte procura, perfilando-se o litoral 

alentejano como uma das zonas de maior potencial de crescimento, assim haja capacidade para 

a criação de um contexto favorável, discernimento para decidir entre o fundamental e o 

acessório e sobretudo vontade politica para enfrentar interesses contraditórios aos da região. ----  

 ----------- O concelho de Odemira pode vir a ocupar um lugar de destaque nesta matéria por se 

situar numa região de crescente procura. E, também porque sendo o maior concelho do país, 

tem que se assumir com pragmatismo e sem receios, nesta matéria como noutras, como um dos 

líderes na defesa dos interesses dos habitantes da região em particular e do Alentejo em geral. --  

 ----------- Por isso, na sequência de uma iniciativa de auscultação pública de âmbito regional 

alargado (Alentejo e Algarve), promovida pelo Deputado do PSD, Dr. Cristóvão Norte, o PSD 

Odemira associou-se desde o início à iniciativa e promoveu uma sessão pública, no dia 8 de 

Junho, em Vila Nova de Milfontes subordinada ao tema: O Novo Regime Jurídico do 

Alojamento Local; atualmente em discussão em Comissão da Especialidade na AR. --------------  

 ----------- Os membros eleitos do PSD para esta Assembleia consideram que o Alojamento 

Local pode contribuir para um desenvolvimento integrado e sustentado de toda a região e 

constituir-se como um: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Fator de desenvolvimento da economia local e gerador de mais-valias 

socioecónomicas de âmbito local e regional. --------------------------------------------------------------  

 ----------  - Fator de mobilização para o investimento na recuperação e requalificação 

arquitetónica e paisagística da região, incluindo sobretudo zonas do interior do concelho. --------  

 ----------  - Fator potencialmente gerador de emprego, principalmente nas zonas mais 

desfavorecidas do interior. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apresenta-se, também por isso, como uma forte aposta para dinamizar a reconversão 

de um vasto património urbano, hoje praticamente abandonado, cujos encargos com 

conservação e manutenção são investimento a “fundo perdido” e lucro nulo, para os respetivos 

proprietários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O alojamento local poderá produzir, no tempo, uma significativa 

recuperação/reconversão desse vasto património urbano e rural, em quase todas as zonas do 

concelho, assente numa perspetiva de realização económica que não se vislumbra, em nenhuma 

outra alternativa, de momento. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O alojamento local tem uma abrangência e uma expressão tão vasta quanto a 

imaginação nos pode levar e a criação nos pode mover. Ele pode estar presente como oferta de 

alojamento tanto no litoral como no interior, mais a norte ou mais a sul, nas aldeias, nas cidades 

ou no campo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para todo o tipo de oferta pode haver a correspondente procura, e será sempre o 

resultado da imaginação que ditará o resultado final. ----------------------------------------------------  

 ---------- O Ecoturismo foi o setor do turismo que mais cresceu em Portugal nos últimos anos, 

sendo que todos os outros segmentos do turismo registaram valores de crescimento 

significativos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Turismo da Natureza (INCF), segmento emergente do turismo nacional, apresenta 

como fatores de relevo para potenciar ainda mais o seu crescimento, cerca de 21% de área do 
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território formado por áreas classificadas, clima ameno todo o ano, segurança no destino, 

sabores da gastronomia e cerca de 500 agentes registados com reconhecimento para a prática de 

Atividades de Turismo da Natureza, segundo dados do Registo Nacional de Agentes de 

Animação Turística. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Existem atualmente em Portugal 1713 unidades de alojamento local em espaço rural 

configurando-se neste segmento, provavelmente, a maior margem de crescimento nos próximos 

tempos. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O alojamento local mais do que quadruplicou desde 2014, passando de 13 000 

estabelecimentos registados para mais de 55 000, de acordo com uma notícia publicada no 

expresso de 26-12-2017, e em que este tipo de acomodação representa hoje cerca de 1/3 das 

dormidas. Sem AL seria impensável ter atingido o nível de crescimento que tem hoje o turismo. 

Estatisticamente o sector do AL apresenta atualmente um quadro em que 94% são pequenos 

proprietários detentores de uma a três unidades, dos quais 72% tem apenas uma unidade. --------  

 ----------- Um estudo do INE e do DPPRI relativo ao ISDR refere genericamente, e sem surpresa 

que nos fatores de competitividade e coesão os níveis registados no Baixo Alentejo e Alentejo 

Litoral (embora diferentes) estão abaixo da média global nacional. Apenas o fator ambiental 

(embora também diferente nas duas sub-regiões, com ligeira vantagem para o interior), se situa 

nas duas, bastante acima da média global nacional. ------------------------------------------------------  

 ----------- Estes indicadores confirmam a existência de assimetrias que poderão ser atenuadas e 

até mesmo esbatidas se forem tomadas medidas adequadas para aproveitamento de 

oportunidades conducentes ao desenvolvimento da economia local, como poderá ser o caso do 

AL, mediante a construção de um plano nacional e racional que contemple as suas várias 

vertentes e especificidades.-----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A competitividade tem ainda, no relatório anual do Índice Sintético do 

Desenvolvimento Regional, como um dos seus indicadores de referência, a capacidade de uma 
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região na receção de investimento, em recursos humanos e em captar visitantes, factos, só por 

si, reveladores da importância que lhes é atribuída no cálculo do índice de uma região. E, 

segundo Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Económico Mundial, a 

competitividade será cada vez mais definida pela capacidade de inovação de cada país. ----------  

 ---------- Por tudo isto, os membros eleitos pelo PSD para esta Assembleia consideram que as 

divergências entre os projetos de lei apresentados sobre o AL agora em discussão na AR, 

podendo ter na sua génese conceitos ideológicos compreensivelmente diferentes, que não cabe 

a esta Assembleia Municipal discutir, não deverão nunca constituir, em termos de substância, 

posições redutoras para os contributos na construção de um quadro legislativo indispensável à 

estabilização do sector e potenciador de investimento e mais-valias socioeconómicas, 

potencialmente redutores das assimetrias regionais e de reflexos positivos na vida dos cidadãos. 

Os membros eleitos pelo PSD consideram ainda que este é o momento e a oportunidade para a 

criação de mecanismos de consolidação de um segmento do turismo em Portugal que se tem 

vindo a afirmar paulatinamente no ambiente urbano mas também no panorama rural e nas 

pequenas aldeias do interior. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O desenvolvimento das regiões mede-se principalmente pelo seu percurso histórico, 

pela cultura, pelas infraestruturas físicas, pelo dinamismo de base local, pela capacidade 

organizativa dos agentes locais e pelos recursos humanos e naturais. Os objetivos devem ser 

por isso, dotar os territórios e as regiões dos necessários fatores de coesão, competitividade e 

qualidade ambiental numa perspetiva de eficiência e equidade globais. ------------------------------  

 ---------- No contexto europeu, a coesão económica e social remonta ao Tratado de Roma 

(1957), tendo sido sucessivamente reforçada nos tratados subsequentes e passados mais de 60 

anos é urgente e inadiável definir politicas efetivas de combate às assimetrias regionais que 

ainda hoje apresentam estas divergências de níveis de desenvolvimento. ----------------------------  

 ---------- Em termos territoriais, a coesão económica e social previne o agravamento das 



-26- 

13-07-2018 

desigualdades entre regiões e contribui para o aproveitamento dos respetivos potenciais globais 

de crescimento. Esta abordagem exige que os problemas e as oportunidades específicos de cada 

tipo de território (de que constituem exemplos as áreas rurais, as áreas urbanas periféricas e as 

regiões ultraperiféricas) sejam abordados de forma diferenciada. --------------------------------------  

 ----------- Genericamente, e sem surpresa, verifica-se que nos fatores de competitividade e 

coesão os níveis registados no Baixo Alentejo e Alentejo Litoral (embora diferentes) estão 

abaixo da média global nacional enquanto o fator ambiental (também diferente, com vantagens 

para o interior) se situa bastante acima da média global nacional. -------------------------------------  

 ----------- Em 2016, segundo o INE o índice de competitividade no Baixo Alentejo era de 89,29, 

tomando como referência o índice de Portugal = 100. Na coesão o índice do Baixo Alentejo era 

também inferior à média do país, situando-se em 92,23. Apenas no que respeita à qualidade 

ambiental a região do Baixo Alentejo supera a média nacional, situando-se no valor de 105,74. 

Resulta daqui que o índice global da região se situa no valor de 95,46. -------------------------------  

 ----------- Apresentando a região, de um indicador de qualidade ambiental com índice elevado 

em relação à média global nacional, torna-a por isso um local mais apetecível para a procura 

turística que importa rentabilizar e explorar, mas sobretudo preservar, exigindo e exibindo 

práticas quotidianas ambientais sustentáveis. -------------------------------------------------------------  

 ----------- É pois, imperativo de consciência, sugerir aos membros da Comissão da 

Especialidade da AR uma profunda reflexão sobre o real impacto que o AL pode produzir nas 

economias regionais e o seu potencial contributo para a redução das assimetrias regionais. ------  

 ----------- Não podemos também ignorar o importante papel e responsabilidade que têm, nesta 

temática, as associações dos proprietários do alojamento local e interlocutores privilegiados na 

procura de estratégias e mecanismos de funcionamento legalmente enquadrados e em 

articulação com outras entidades, os quais importa ouvir nesta matéria. ------------------------------  

 ----------- Determinante e Indispensável consideramos também ser a auscultação da Entidade 
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Regional de Turismo Alentejo, por força da sua própria natureza e ação no que concerne à 

aplicação prática das políticas de turismo nacional e regional e a sua visão do enquadramento 

do Alojamento Local no contexto turístico nacional. ----------------------------------------------------  

 ---------- A participação da Administração Local nas Entidades Regionais de Turismo, 

assegurada pelas autarquias/Municípios da respetiva área regional, as quais é indispensável 

ouvir neste processo, e se nos afigura determinante na conceção de um modelo de 

procedimento processual de licenciamento que se veja refletido na legislação de forma 

desburocratizada e eficiente. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, os eleitos do PSD propõem que a esta Assembleia Municipal delibere 

recomendar à Comissão da Especialidade da AR, sobre: ------------------------------------------------  

 ---------- 1. A necessidade de considerar o reconhecimento e a valorização dos contributos 

dados pelas estruturas locais e regionais para a criação do quadro legislativo do novo regime 

jurídico do alojamento local. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. A necessidade de fazer refletir no documento final o reconhecimento da relevância 

do impacto económico e social do AL na vida dos cidadãos, bem como o seu contributo para a 

redução das assimetrias regionais. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. A necessidade de fazer contemplar no quadro legislativo do Novo Regime Jurídico 

do Alojamento Local, aspetos relevantes relacionados com a especificidade do território 

nacional no seu contexto geográfico, social, cultural e económico. -----------------------------------  

 ---------- 4. A necessidade de reformular propostas que pela sua natureza ou conteúdo, possam 

condicionar, inviabilizar ou mesmo aniquilar um plano nacional para o alojamento local 

sustentável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A presente moção deverá ser enviada para: ----------------------------------------------------  

 ----------  - Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Eng.º José Alberto Guerreiro ----------  

 ----------  - Todos os grupos Parlamentares da Assembleia da República ----------------------------  
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 -----------  - Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República ----  

 -----------  - Grupo de Trabalho-Turismo, da Assembleia da República -------------------------------  

 -----------  - Grupo de Trabalho-Temática do Alojamento Local, da Assembleia da República ----  

 -----------  - Registo Nacional dos Estabelecimentos de Alojamento Local – Turismo de Portugal  

 -----------  - Entidade Regional de Turismo do Alentejo --------------------------------------------------  

 ----------- - Associação do Alojamento Local em Portugal.” ---------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o concelho de 

Odemira tinha mais processos de Alojamento Local do que todo o restante Baixo Alentejo e no 

Alentejo Litoral era claramente o Município com maior expressão, havendo todos os anos 

novas iniciativas, pelo que não concordava quando na Moção era mencionado que estavam 

abaixo da média nacional, tendo o Senhor Arménio Simão informado que aquela afirmação era 

referente ao Índice Sintético do Desenvolvimento Regional e não ao número de alojamentos. ---  

 ----------- O Senhor João Quaresma considerou o texto da Moção confuso e disperso e por esse 

motivo solicitou que os proponentes explicassem qual o objetivo concreto do documento. -------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que o texto da Moção era um pouco 

extenso, porque tinha por objetivo fazer o enquadramento daquela temática de uma forma 

alargada para contextualizar especialmente o impacto na região que o Alojamento Local poderá 

provocar, bem como o possível contributo na recuperação do património urbano e rural. Disse 

ainda que os quatro pontos finais eram propositadamente genéricos para não condicionar as 

propostas que estavam a ser apresentadas por todas as forças políticas na Assembleia da 

República sobre aquela matéria. Referiu também que aquela Moção pretendia sensibilizar a 

Assembleia da Republica e a Comissão da Especialidade para a necessidade de aprovarem uma 

legislação que não viesse a prejudicar as regiões fora de Lisboa e do Porto, pois têm uma 

realidade diferente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que relembrou que o Alojamento Local partia 
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sempre da iniciativa privada e considerou que as medidas que viessem a ser tomadas deviam 

ser muito ponderadas e não podiam ser generalizadas para todo o país. Considerou ainda que o 

texto da Moção era muito confuso e que a Assembleia Municipal não devia tomar uma posição 

generalizada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que informou que o ponto três da Moção 

respondia à preocupação apresentada pela Senhora Maria Luísa Palma, quanto à necessidade da 

legislação sobre o Alojamento Local refletir a diversidade do território nacional e o seu 

contexto socioeconómico. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção em causa, a qual foi 

aprovada por maioria, com dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, dezassete abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, sete abstenções 

dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia 

Municipal. Os membros eleitos pelo Partido Socialista e pela Coligação Democrática Unitária 

apresentaram as seguintes Declarações de Voto verbais: ------------------------------------------------  

 ----------  - Declaração de Voto dos eleitos pelo Partido Socialista: “A abstenção prende-se com 

o facto de esta temática estar a ser discutida em sede própria que é a Assembleia da República 

e a forma generalista como o documento é apresentado não entra no ponto em que estamos 

que é de assuntos de interesse para o concelho”; --------------------------------------------------------  

 ----------  - Declaração de Voto dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária: “Abstemo-nos 

porque primeiro não estamos inteiramente por dentro do teor da discussão do assunto na 

Assembleia da República e pelo facto de a discussão estar a ter lugar em sede própria. Temos 

que aguardar por desenvolvimentos e não nos sentimos na posse de dados suficientes para 

tomar uma decisão sobre esta matéria nesta sessão”. ---------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Maria da Glória Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de 
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Longueira/ Almograve, que relembrou que o Almograve era a única localidade do litoral do 

concelho que não foi contemplada com obras de requalificação urbana. -----------------------------  

 ----------- Seguidamente, congratulou-se pelas melhorias efetuadas na praia do Almograve 

durante a corrente época balnear, designadamente no reforço de nadadores-salvadores na praia 

sul, a requalificação do apoio de praia e a marcação do estacionamento no parque. Agradeceu 

ainda à Mabi pela disponibilização de cinzeiros à entrada do areal. -----------------------------------  

 ----------- Congratulou-se ainda pelo início da obra de iluminação pública do caminho municipal 

número mil cento e vinte e três, há muito solicitada. -----------------------------------------------------  

 ----------- Por último, lamentou as constantes falhas na energia elétrica inclusive quando não há 

intempéries. Informou ainda que quando existia uma rotura na rede de abastecimento de água 

toda a freguesia ficava sem água e durante a reparação havia muito desperdício de água para 

conseguirem vazar todas as condutas, pelo que perguntou se não seria possível seccionar a rede. 

Manifestou ainda a sua preocupação relativamente à recolha de lixo, especialmente na época 

balnear, durante a qual deveria ser efetuado um reforço. ------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que tinha sido substituído o Posto 

de Transformação e reformulada a rede elétrica na Longueira, pelo que iria reportar aquela 

preocupação junto da EDP. Informou ainda que a conduta de água do depósito elevado da 

Longueira é de uma secção elevada, em PVC rígido, que provoca reparações difíceis e 

demoradas, e tem a função de adutora e distribuidora, no entanto está a ser estudado um sistema 

alternativo para secionar a rede, com a colocação de mais válvulas de seccionamento. ------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que perguntou como procederiam para a 

convocação da Assembleia Municipal temática sobre a agricultura, tendo a Presidente da 

Assembleia Municipal informado que a marcação de uma sessão extraordinária tinha de 

obedecer as regras estabelecidas na lei e a proposta poderia partir da Mesa da Assembleia ou de 

qualquer membro. O Senhor Pedro Gonçalves considerou que a proposta deveria partir da Mesa 
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da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------  

 --------------------------------- III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------  

 ---------- Ponto um: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO 

ARTIGO 25.º DA LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de 

Atividades desenvolvidas pelo Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um 

de abril a trinta e um de maio do corrente ano, que ficará arquivado no maço de documentos da 

presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que questionou o seguinte: “Na página 8 do 

Relatório de Atividades aqui apresentado é referido o “Concurso Público para adjudicação do 

Direito de Adaptação e Exploração da Casa do Arco em Odemira”. O referido concurso 

encontra-se devidamente publicitado e publicado. -------------------------------------------------------  

 ---------- Este edifício foi, em 2016, proposto para sede do Centro em Rede de Inovação do 

Artesanato Regional (CRIAR) proposto pela Associação de Artesãos do Concelho de Odemira 

(CACO) num dos projetos vencedores do Orçamento Participativo do mesmo ano. Encontram-

se, contudo, a decorrer atualmente as obras propostas neste projeto não no citado, mas num 

outro edifício, também propriedade do Município de Odemira, sito na Travessa do Miradouro. 

É precisamente esta troca que nos suscita dúvidas. Pelo que nos é dado perceber os edifícios 

que são adquiridos pelo Município a particulares não têm associado, aquando da sua aquisição, 

um fim objetivo podendo, depois, ser utilizados pelos serviços municipais ou integrar projetos 

de Associações ou ser, mesmo, disponibilizados para uso particular de acordo com 

conveniências que, esperamos, não sejam as do momento. ---------------------------------------------  

 ---------- Perante esta constatação solicitamos ao senhor presidente que nos responda à questão 

que de seguida colocamos: -----------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - Sendo o Município proprietário de vários edifícios no concelho, queremos saber, 

por agora, se estão programados fins objetivos para os seguintes edifícios, todos eles situados 

no centro da vila de Odemira (as designações dos edifícios são as comummente conhecidas 

para que todos entendam do que se está a falar): ---------------------------------------------------------  

 ----------- • Casa do Dr. Fernando, na Praça do Município; ----------------------------------------------  

 ----------- • Antiga Pensão Faustino, na Rua Serpa Pinto; ------------------------------------------------  

 ----------- • Casa da Família Vale Palhete, na Praça José Maria Lopes Falcão, junto à Casa do 

Arco?” --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que referindo-se à página dezanove do Relatório 

de Atividades onde consta a obra de “Requalificação do Largo D. Manuel I, em Colos”, 

informou que no prazo de execução da mesma estava inscrito cento e cinquenta dias, no entanto 

na placa afixada no local da obra está indicado que a obra decorrerá em cento e oitenta dias. ----  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relativamente à questão 

levantada pelo Senhor Pedro Gonçalves referiu que teria de consultar o Caderno de Encargos 

da obra para aferir qual o prazo correto, pelo que posteriormente lhe daria a resposta. -------------  

 ----------- Quanto às questões colocadas pela Senhora Fernanda Almeida informou que o 

Município de Odemira não adquiriu a casa da Família Vale Palhete. Disse ainda que a Casa do 

Arco foi adquirida com o objetivo de a recuperar e poder vocacionar o edifício para um 

objetivo coletivo expresso aquando da compra, no entanto, não sendo possível atingir aquele 

objetivo foi deliberado pela Câmara Municipal, face ao contexto atual de escassez de 

alojamento em Odemira, ao elevado valor para recuperar todo aquele património e tendo em 

conta as características do edifício e da sua localização, abrir um concurso público para 

conceção e construção da habitação que seria vocacionada para a área turística. --------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que quando o património é 

registado no domínio privado do Município, como foi o caso da Casa do Arco, a Câmara 
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Municipal podia utilizá-lo como entendesse, desde que a utilização se enquadre nos planos e na 

política municipal num dado momento. Informou ainda que a Casa do Dr. Fernando foi 

adquirida para ampliação dos serviços municipais encontrando-se na fase final de projeto. 

Quanto à antiga Pensão Faustino informou que estava a ser alvo de obras de recuperação e tem 

por objetivo a criação de um Centro de Excelência e Inovação. ---------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: PROPOSTA N.º 12/2018 P - ATRIBUIÇÃO DE LOTE URBANO 

EM BOAVISTA DOS PINHEIROS: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: -------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0357-2018 - PROPOSTA N.º 12/2018 P - ATRIBUIÇÃO DE 

LOTE URBANO EM BOAVISTA DOS PINHEIROS -----------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 12/2018 P, datada de 18/06/2018, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve:  ------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta n.º 12/2018 P - Atribuição de Lote Urbano em Boavista dos Pinheiros -------  

 ---------- Em 21/02/2013 o coletivo da Câmara Municipal aprovou por unanimidade;  ------------  

 ---------- a. A proposta de Projeto-base do Planeamento Urbano da circular/variante interna de 

S. Teotónio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b. A minuta do contrato de planeamento;-------------------------------------------------------  

 ---------- c. Remeter o Assunto à AM para apreciação do Interesse Municipal da proposta. ------  

 ---------- Em 21/09/2017 o assunto foi novamente submetido a apreciação do coletivo da 

Câmara Municipal, com proposta de atribuição a um dos intervenientes do lote nº 134 (área de 

191,25 m2) do Loteamento municipal de Boavista dos Pinheiros – Zona Sul. -----------------------  

 ---------- Apreciado o assunto foi, nessa mesma data, deliberado por unanimidade solicitar 
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parecer jurídico sobre os critérios e proporcionalidade da proposta então apresentada. ------------  

 ----------- Consequentemente foi solicitado parecer jurídico à Mestre Dulce Lopes, que ora se 

anexa, e do qual se pode extrair como súmula das conclusões que “não vemos, por isso, que 

haja quaisquer razões de natureza jurídica que impeçam a reponderação da compensação 

perequativa proposta pelo Senhor Presidente da Câmara de Odemira”. -------------------------------  

 ----------- Nestes termos, tenho a honra de propor novamente à Exmª Câmara Municipal a 

compensação de áreas com base na ponderação do Índice (Área Lotes/Aedificandi), entre todos 

os proprietários do loteamento, refletido no quadro Anexo, com a atribuição ao Sr. Arménio 

Ferreira Martins, do lote nº 134 (área de 191,25 m2) do Loteamento municipal de Boavista dos 

Pinheiros – Zona Sul. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proponho ainda que sejam concedidos plenos poderes ao Presidente da Câmara 

Municipal para outorgar na documentação exigida por lei necessária à respetiva aquisição, em 

representação do Município. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 18 de junho de 2018 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos.--------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar nos termos 

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------   

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, cinco abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia 
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Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

CONSELHEIROS/AS MUNICIPAIS JOVENS: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ----------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0327-2018 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO CONSELHEIROS/AS MUNICIPAIS JOVENS -------------------------------------  

 ---------- Foi novamente presente o processo referente à proposta de alteração ao Regulamento 

dos Conselheiros/as Municipais Jovens aprovada, por unanimidade, em reunião ordinária da 

Câmara Municipal realizada dia 01 de fevereiro de 2018 e na segunda reunião da sessão 

ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal realizada no dia 09 de março de 2018, bem 

como informação n.º 2350/2018, datada de 29 de maio de 2018, proveniente da Divisão de 

Desenvolvimento Socio-Cultural, na qual consta que após decorrido o período de apreciação 

pública, durante o qual não houve qualquer reclamação ou alteração, pelo que se propõe para 

aprovação final, propondo igualmente o Setor da Juventude a alteração da denominação de 

Regulamento dos/as Conselheiros/as Municipais Jovens para Programa da Juventude 

Inspiradora do Concelho de Odemira, no qual os/as jovens são designados /as por Jovens 

Inspiradores do Concelho de Odemira. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação da proposta em conformidade com a alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, devendo o assunto posteriormente ser 

remetido à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. -------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, cinco votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 
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Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e sete 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NO 

SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA: AGENDADO DE ACORDO A 

ALÍNEA I) DO ART.º 10.º DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

ODEMIRA, CONJUGADO COM O N.º 1 DO ART.º 53.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE 

SETEMBRO: A inclusão deste assunto na Ordem do Dia foi solicitada nos termos da Lei pelo 

Senhor Pedro Gonçalves, membro eleito pelo Bloco de Esquerda, que apresentou a seguinte 

Moção sobre o assunto: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ MOÇÃO -------------------------------------------------------------  

----PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NA COSTA VICENTINA --  

 ----------- Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A posição conjunta a 22 de Fevereiro de 2018 na Câmara Municipal de Loulé, 

tomada pelos municípios do Algarve e Alentejo contra a prospeção e exploração de petróleo e 

gás na costa portuguesa. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - As posições de rejeição à prospeção e exploração de petróleo na costa portuguesa 

assumidas pelas comunidades intermunicipais e associações de turismo, empresariais, 

ambientais e outras da sociedade civil. ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A grande unanimidade na posição de rejeição já demonstrada por parte das 

populações afetadas na Costa Alentejana e Vicentina assim como em todo o Algarve. ------------  

 -----------  - A necessidade imediata de adoção de medidas que mitiguem as alterações 

climáticas e o abandono definitivo da exploração de combustíveis fósseis, a par com a grande 

aposta que é urgente fazer na transição energética. -------------------------------------------------------  
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 ---------- De acordo com o exposto, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em sessão 

ordinária no dia 13 de Julho de 2018 delibera o seguinte: -----------------------------------------------  

 ---------- a) Manifestar a sua frontal oposição à recente decisão da Agência Portuguesa de 

Ambiente ratificada pelo Ministério do Ambiente, de avançar para a prospeção do furo ao largo 

de Aljezur, sem a respetiva Avaliação de Impacto Ambiental. -----------------------------------------  

 ---------- b) Enviar esta moção ao Governo de Portugal, nomeadamente aos Ministros da 

Economia e do Ambiente, à Assembleia da República e aos seus Grupos Parlamentares, a todos 

os Municípios e Assembleias Municipais da área do PNSACV, assim como aos meios de 

Comunicação Social nacionais e regionais.” --------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que sobre este assunto considerou obvia a frontal 

oposição quanto à decisão da APA e informou que recentemente a Câmara Municipal da 

Batalha tinha avançado com uma providência cautelar contra uma decisão da referida entidade. 

Nessa conformidade perguntou se era possível aquela situação e se seria viável para este 

processo. Perguntou ainda ao Senhor Presidente da Câmara Municipal se já tinha reunido com 

o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loulé, conforme havia anunciado na última 

reunião da Assembleia Municipal. Disse ainda que o PS local tinha levado cinco Delegados ao 

Congresso Nacional, mas a prospeção e exploração de hidrocarbonetos na Costa Vicentina não 

tinha sido debatido. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, perguntou se os órgãos autárquicos do concelho já tinham feito tudo o que 

estava ao seu alcance para travar aquela situação. Propôs ainda que durante a presente época 

balnear, aproveitando a massa turística em Odemira, fossem veementes nas mensagens sobre 

esta matéria, designadamente através dos outdoors existentes no concelho. -------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que considerou que os autarcas de Odemira têm 

mostrado uma grande unanimidade quanto aquela matéria e a intenção do Bloco de Esquerda 

ao solicitar o agendamento do assunto na Ordem do Dia era para continuarem a pressionar o 
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Governo, porque tratava-se claramente de uma decisão política. Lamentou que o Presidente da 

Comissão Parlamentar de Ambiente terminasse uma conferência de imprensa a dizer que o 

Governo assumia a hipótese de explorar petróleo ao largo do Algarve, tendo em conta a 

necessidade de reduzir a dependência do mercado externo e que o Ministro do Ambiente 

tivesse afirmado que estava confortável com a decisão da APA, reiterando tratar-se de uma 

decisão administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que fizesse o ponto 

de situação sobre esta matéria e se efetivamente estava a ser elaborada a impugnação judicial 

junto da União Europeia e se aquela tinha efeitos suspensivos. ----------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a Providência c 

Cautelar interposta sobre esta matéria tinha merecido o acolhimento de um juiz do Tribunal de 

Loulé e as testemunhas seriam ouvidas durante a próxima semana. Se a decisão for negativa 

será preparada em articulação com uma Organização Não Governamental (ONG) e a 

Comunidade Intermunicipal do Algarve uma intervenção em Bruxelas. ------------------------------  

 ----------- Disse ainda que estava em causa uma decisão politica e lamentou que o Município de 

Odemira esteja sozinho no debate deste assunto a nível do Litoral Alentejano e no Baixo 

Alentejo. Informou ainda que tinha solicitado à GALP o agendamento de uma reunião para 

perceber qual a intenção e o investimento já efetuado pela concecionária, uma vez que referem 

que já gastaram naquele processo cerca de setenta milhões de euros. ---------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção em causa, a qual foi 

aprovada por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto oito: APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NOS ESPAÇOS 

PÚBLICOS DO CONCELHO: AGENDADO DE ACORDO A ALÍNEA I) DO ART.º 10.º DO 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA, CONJUGADO COM O N.º 

1 DO ART.º 53.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: A inclusão deste assunto na 

Ordem do Dia foi solicitada nos termos da Lei pelo Senhor Pedro Gonçalves, membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda, que apresentou a seguinte Moção sobre o assunto: ------------------------  

 ------------------------------------------------- MOÇÃO -----------------------------------------------------  

 ---------- ALTERNATIVAS À APLICAÇÃO DE HERBICIDAS À BASE DE GLIFOSATO 

EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO -----------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Que o glifosato, um dos herbicidas mais produzidos e utilizados no mundo e o mais 

utilizado em Portugal e no Concelho de Odemira, foi classificado como “provável cancerígeno” 

pela Organização Mundial da Saúde. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Que já está em vigor desde 22 de junho de 2017 o decreto-lei n.º 35/2017 de 24 de 

maio, que proíbe a aplicação de fitofármacos em jardins, parques de campismo, hospitais e 

centros de saúde e lares de idosos, escolas. ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - A inexistência de fiscalização ou controle da aplicação destes fitofármacos nos 

lugares acima referidos por nenhuma autoridade e muitas vezes sem qualquer aviso à 

população dos períodos em que a monda química está a decorrer, não tendo portanto esta a 

possibilidade de tomar medidas de precaução. ------------------------------------------------------------  

 ----------  - O n.º3 do art.º 32º da Lei n.º 26/2013 “Em zonas urbanas e de lazer só devem ser 

utilizados produtos fitofarmacêuticos quando não existam outras alternativas viáveis, 

nomeadamente meios de combate mecânicos e biológicos.”. -------------------------------------------  

 ----------  - A falta de capacidade de monitorização e rastreio por parte dos Ministérios do 

Ambiente e da Agricultura na aplicação destes fitofármacos em espaços públicos. -----------------  
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 -----------  - Que a concentração de glifosato na urina dos Portugueses é 20 vezes superior aos 

restantes países da União Europeia, segundo análise comparativa de Maio de 2016. ---------------  

 -----------  - Que as versões comerciais do glifosato (a mistura de componentes) aplicadas nos 

espaços públicos são ainda mais tóxicas que o glifosato isolado e contêm doses elevadas de 

metais pesados como arsénio, chumbo, níquel, crómio entre outros. ----------------------------------  

 -----------  - Que 45% dos solos da Europa estão contaminados com glifosato e que este se 

espalha igualmente pelo ar e água, como concluiu o primeiro estudo científico em larga escala, 

em Novembro de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Que o Município de Odemira integra a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis --  

 -----------  - Que o glifosato pode causar Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperactividade, 

autismo, Alzheimer, defeitos de nascença, diversos tipos de cancros, desregulação hormonal, 

diabetes, depressão, doença cardíaca, esclerose múltipla, doença de Parkinson, obesidade, 

problemas reprodutivos, doenças respiratórias, hipotiroidismo, entre outras doenças.--------------  

 -----------  - Que existem alternativas mais ecológicas já comprovadas e em uso por várias 

freguesias e municípios em Portugal (exemplo, sal, vinagre, ácido pelargónico e outras). ---------  

  ----------  - Que existe a absoluta necessidade de garantir a não aplicação nos espaços públicos 

referidos no decreto-lei n.º 35/2017 de 24 de maio. ------------------------------------------------------  

 -----------  - A falta de sensibilização e conhecimento aprofundado dos meios alternativos 

existentes aos fitofármacos por parte de alguns autarcas. -----------------------------------------------  

 -----------  - Que sendo os consumidores portugueses dos menos informados da Europa (em 

penúltimo lugar, antes da Lituânia) e em meio rural, a informação é ainda mais escassa, a 

questão da aplicação de fitofármacos à base de glifosato é já um caso grave de saúde pública. ---  

 -----------  - Delibera a Assembleia Municipal de Odemira recomendar ao Município de 

Odemira e a todas as juntas de freguesia do Concelho a utilização de métodos de controle de 

infestantes menos agressivos e poluentes já ao dispor das autarquias e o fim da aplicação de 
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fitofármacos à base de glifosato em todo o seu território. -----------------------------------------------  

 ----------  - Recomendar ao município e respetivas freguesias a adesão à Rede Nacional de 

Municípios sem glifosato.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Pedro Gonçalves informou que há três anos o Bloco de Esquerda tinha 

apresentado a mesma questão na Assembleia Municipal e sensibilizou os Presidentes das Juntas 

de Freguesia para esta questão e, pese embora, a opinião não ter sido consensual, em Vila Nova 

de Milfontes têm sido experimentadas diversas técnicas alternativas ao glifosato.------------------  

 ---------- Alertou ainda para o perigo da aplicação de glifosato sem colocar qualquer 

informação/ aviso e isso já tinha acontecido numa freguesia do concelho. ---------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que referiu que se tratava de um assunto 

controverso, porque para algumas Juntas de Freguesia a privação do uso de herbicida é a 

privação de meios para combater as ervas daninhas nos espaços públicos. Referiu que em Vila 

Nova de Milfontes estava a ser utilizada uma solução à base de vinagre, álcool e sal que 

também já tinha aplicado num pequeno espaço e podia garantir a sua fiabilidade e não tem a 

toxicidade do glifosato. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho 

das Amoreiras, que informou que a sua freguesia tem feito um esforço para deixar de usar o 

glifosato e a limpeza das ervas tem sido efetuada com roça-matos. Disse ainda desconhecer a 

solução que estava a ser utilizada em Vila Nova de Milfontes, pelo que iria verificar essa 

situação junto do respetivo Presidente da Junta de Freguesia. Por último, desafiou o Bloco 

Esquerda a apresentar, para além dos problemas, as soluções alternativas referidas na Moção, 

através de demonstrações no terreno. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o Município de 

Odemira e as Juntas de Freguesia foram notificadas para o facto de ainda não estarem 

identificados os efeitos provocados pela junção de vinagre, álcool e sal e não deveria ser 
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aplicada sem a devida autorização. Reconheceu a dificuldade de combater as espécies invasoras 

e manifestou a sua preocupação relativamente aos produtos que poderiam estar a ser aplicados 

fora dos ambientes urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos 

Pinheiros, que informou que iria votar a favor da Moção e que na sua freguesia não estava a ser 

utilizado qualquer tipo de produto, no entanto, revelou que era muito moroso e difícil retirar as 

ervas dos espaços públicos, especialmente em zona onde existem passeios com cerca de sete 

metros. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

referiu que os produtos utilizados pelas Freguesias estavam devidamente autorizados, no 

entanto, concordava em aplicar uma solução alternativa se existisse. ---------------------------------  

 ----------- O Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras, informou que a comunicação referida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

foi enviada pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária no dia dezasseis de maio, com o 

número de circular dezassete barra dois mil e dezoito. --------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que considerou que, à partida, a solução utilizada 

pela Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes era inócua e não necessitava de grandes 

conhecimentos técnicos para saber disso, enquanto o glifosato era comprovadamente um 

produto cancerígeno. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que considerou que se tratava de um assunto controverso, porque por um lado estava 

a utilização de produtos (um sem saber os efeitos da sua aplicação e outro com estudos que 

indicam que é cancerígeno) e por outro estava em causa a limpeza da via pública, muito 

reclamada pelos respetivos fregueses. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção em causa, a qual foi 
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aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, sete votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com dezoito 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrada a reunião eram zero horas e quarenta e sete minutos do dia catorze de julho do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Segundo Secretário. ---------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

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


