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 --------- ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA TREZE DE DEZEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZOITO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se 

no auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, uma sessão extraordinária 

da Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira Aleixo, Presidente da 

Assembleia Municipal, secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira 

Secretária) e pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e 

convocada pela primeira ao abrigo do artigo vigésimo oitavo da Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------  

 --------- Ponto Único: ATIVIDADE AGRICOLA NA ÁREA DE PERÍMETRO DE REGA DO 

MIRA (PRM) E NO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA 

VICENTINA (PNSACV). -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Compareceram a esta reunião vinte e nove membros, a saber os Senhores Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, António Manuel Pereira Sabino, 

António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Daniel Sobral Balinhas, Dário 

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

da Conceição Guerreiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, 

Francisco Manuel Silva Martins, Manuel António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, 

Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, Maria da Glória das Neves Gonçalves 

Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves Moreira, 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, Tânia Filipa Guerreiro Ramos, 
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Teresa Alexandra Pereira Bernardino e Vera Lúcia Montes Raposo, e a ausência dos Senhores 

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

Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-

Velha, João Palma Quaresma, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias e Valdemar Pacheco 

Silvestre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

António Manuel Pereira Sabino e Tânia Filipa Guerreiro Ramos que, nos termos dos artigos 

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 os Senhores Ana Sofia Pacheco Soares e 

Miguel Forte Prista Monteiro, respetivamente, eleitos pelo Partido Socialista. ----------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas catorze horas e dezassete minutos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas aos presentes e declarou, nos termos 

da Lei, aberta a sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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, Telma Cristina Felizardo Guerreiro e Pedro Miguel Viana Rebelo 

Ramos, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; e, Sara Cristina Ramos Marcelino e Ana 

Lúcia Salgado Vaz, Vereadoras eleitas pela Coligação Democrática Unitária. ----------------------   

 ---------- Registou-se também a presença da Senhora Eng.ª Carmem de Jesus Geraldo 

Carvalheira, Vice-Presidente Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo (CCDR Alentejo), que se fez acompanhar do Senhor Eng.º Joaquim Condeça; da 

Senhora Eng.ª Valentina Coelho Calixto, Diretora do Departamento de Conservação da 

Natureza e Florestas do Algarve, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF); e, do Senhor Eng.º Nuno Madureira Simões, Presidente da Direção da Associação dos 
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Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur (AHSA), que 

se fez acompanhar do Eng.º Luís Pinheiro, Presidente do Conselho Fiscal, previamente 

convidados para a presente sessão. -------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a presença do público que 

compareceu em grande número para participar naquela sessão, dos convidados que acolheram o 

convite efetuado pela Assembleia Municipal, cuja participação muito contribuirá para elucidar 

sobre a temática e de todos os eleitos, quer da Assembleia Municipal, quer da Câmara 

Municipal de Odemira. De seguida e após informar a metodologia da presente sessão 

(inicialmente seria dada a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e aos convidados, 

seguindo-se o público e por fim aos membros da Assembleia Municipal), passou ao tratamento 

da Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto Único: ATIVIDADE AGRICOLA NA ÁREA DE PERÍMETRO DE REGA DO 

MIRA (PRM) E NO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA 

VICENTINA (PNSACV): -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que depois de saudar os presentes, 

informou que o assunto em debate apaixona uns e cria por vezes antagonismos em outros e, 

bem assim, referiu que nos últimos anos tem vindo a ser debatido em articulação com as 

entidades locais e regionais, com vista a esclarecerem o que se pretende para o 

desenvolvimento local em Odemira. Informou também que as várias reuniões realizadas 

culminaram no Despacho número sete mil seiscentos e setenta e cinco barra dois mil e dezoito, 

emitido pelos Senhores Ministros do Ambiente, da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 

Rural e do Secretário de Estado das Autarquias Locais, que determinou a constituição de um 

Grupo de Trabalho oficial para tentar concertar entendimentos sobre a matéria. Informou ainda 

que também houve um conjunto de movimentos civis e de algumas associações, bem como de 
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grupos de interesse, que manifestaram publicamente preocupação quanto à forma de ocupação 

do território. Disse também que o anterior Governo aprovou um quadro legal, Lei dos Solos, 

determinando esta que todos os planos de ordenamento especiais deverão, no prazo de dois 

anos, ser transpostos para os Planos Diretores Municipais, sendo este o único instrumento que 

deverá veicular os particulares. No entanto, o atual Governo prorrogou o referido prazo para o 

ano de dois mil e vinte, porque percebeu que existiam matérias delicadas que impediam a sua 

concretização, designadamente em áreas protegidas por Planos Especiais e Rede Natura 2000. --  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal relembrou que foi por iniciativa do 

Município de Odemira que em dois mil e dezasseis se realizou em Odemira a primeira reunião 

com todas as entidades envolvidas no processo de licenciamento e de fiscalização, para 

efetuarem o ponto de situação da aplicação legal e das dificuldades existentes na interpretação e 

fiscalização, em relação à prática agrícola na área específica do Perímetro de Rega do Mira, 

constante nos artigos quadragésimo quinto ao quadragésimo sétimo do Plano de Ordenamento 

do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV). Informou que os 

dois primeiros artigos contêm regras que são confusas, difusas e que inclusivamente faziam 

referência a alíneas que nunca existiram. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda que a Câmara Municipal tinha recebido um documento da CCDR 

Alentejo a informar que os referidos artigos do POPNSACV deveriam ser transcritos para o 

Plano Diretor Municipal de Odemira (PDM Odemira), passando aquele plano especial a 

Programa, contendo este a vertente ambiental, e ficaria o Município de Odemira com a 

responsabilidade de interpretação daqueles artigos, facto com o qual não concordou, recusando-

se a transcrever regras inconsistentes, incoerentes e que não esclarecem os procedimentos, nem 

quem deve proceder seu ao licenciamento, à autorização e à fiscalização. Para além do descrito, 

referiu que a Câmara Municipal também está preocupada com a paisagem, com o 

enquadramento das atividades económicas locais, com o impacto social devido ao fluxo de 
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mão-de-obra sazonal e à necessidade de alojamento condigno. Realçou também que o 

Município de Odemira não estava contra o fluxo de população que pretende instalar-se no 

concelho, nem contra o desenvolvimento económico local e qualquer bom projeto devia ser 

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

 --------- Por último, informou que o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho, ao qual 

posteriormente se juntaram as entidades ligadas ao setor agrícola, não gerou ainda o consenso. -  

 --------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra aos 

representantes das entidades convidadas, cujas intervenções se passam a transcrever: -------------  

 --------- a) CCDR Alentejo: ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio a Eng.ª Carmen Carvalheira que informou que a CCDR Alentejo tinha sido 

convidada a coordenar um Grupo de Trabalho que envolvesse as entidades com algum papel 

ativo na área de Perímetro de Rega do Mira, tendo-se realizado cinco reuniões ao longo de 

noventa dias, que culminaram na elaboração de um Relatório que está finalizado, mas não está 

fechado, podendo ainda receber os contributos. Informou ainda que o Grupo de Trabalho do 

Mira veio dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho informal 

constituído previamente ao Despacho já referido, e era composto por várias entidades, com 

diferentes interesses no território, mas que partilhavam todas a mesma preocupação – o 

desenvolvimento do território. -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Informou também que o Relatório focava essencialmente dois pontos, relacionados 

com o alojamento dos trabalhadores e a compatibilidade de valores necessários a cumprir. 

Relativamente ao primeiro informou que projeto tipo apresentado pelas empresas agrícolas 

(Estudo Prévio designado ATREA) para as unidades amovíveis de alojamentos tinha reunido o 

consenso das entidades. Em relação ao segundo ponto informou que foi efetuado um 

levantamento do terreno por um conjunto de equipas organizadas pela CCDR Alentejo, ICNF e 

Câmara Municipal de Odemira e reuniram também com a AHSA para recolha de mais 
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elementos, cujo resultado será dado a conhecer nesta sessão pelo Eng.º Joaquim Condeça. -------  

 ---------- Por último, informou que a realidade existente no terreno era muito inconstante e o 

trabalho tinha de continuar a ser efetuado, devendo ser estabelecidos timings para a atualização 

dos dados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Eng.º Joaquim Condeça que fez uma apresentação da Base de 

Dados relativa à situação existente no terreno, em relação às diferentes explorações agrícolas, 

que face à sua dinâmica deverá ser constantemente atualizada. Informou que tinham sido 

constituídas quatro equipas de campo que efetuaram o levantamento entre os meses de 

setembro e outubro do corrente ano, nas freguesias de Longueira/ Almograve e de São 

Teotónio, tendo constatado a existência de sessenta empresas, com cerca de quatro mil 

funcionários fixos, com áreas de exploração que rondam os três mil hectares e de produção na 

ordem dos mil e seiscentos hectares. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) ICNF: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Eng.ª Valentina Calixto que informou que cabia ao ICNF 

salvaguardar os valores naturais presentes nesta área e garantir a aplicabilidade do 

POPNSACV, cujo documento define um conjunto de regras para a ocupação e usos do 

território. Disse ainda que o referido Plano definiu para o Perímetro de Rega do Mira uma área 

de intervenção específica, que transpôs tudo o que era o Plano Sectorial do Perímetro de Rega 

do Mira no contexto do seu Regulamento, tendo definido um conjunto de regas de ocupação do 

espaço, que foram ajustadas em função do momento, mas que ao longo do tempo vêm criando 

dúvidas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou também que durante o ano de dois mil e quinze iniciou-se um processo para 

tentar esclarecer e clarificar todas as regras constantes no POPNSACV, por forma a garantir a 

sua aplicabilidade, naquilo que implicava a salvaguarda dos valores, mas simultaneamente 

permitir que a atividade económica que estava enquadrada no Plano tivesse o seu contínuo 
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exercício e se implantasse de forma clara e transparente. O Grupo de Trabalho prosseguiu e 

culminou num impasse, porque havia um conjunto de critérios que exigiam orientação/ decisão 

superior, por forma a poderem ser aplicados, e o Relatório enquadrava os aspetos onde houve 

entendimento das entidades, bem como as matérias onde não estão em sintonia. -------------------  

 --------- Revelou que nos termos das obrigações legais em curso, todas as normas que vinculam 

particulares irão ficar transcritas nos Planos Diretores Municipais, pelo que a transposição das 

regras constantes no POPNSACV reconduzia o referido Plano a Programa, contendo normas de 

gestão que se aplicarão igualmente aos particulares, com o objetivo de salvaguarda dos valores 

em presença de uma forma muito específica, detalhando aquilo que são os usos e as ações. ------  

 --------- Revelou ainda que o ICNF efetuou um conjunto de ações que permitem melhorar o 

conhecimento existente quanto à cartografia de habitats e espécies, e que consequentemente 

possibilitam enquadrar melhor os pareceres do Instituto relativamente aos projetos que 

pretendem ser implementados no território, tornando o processo mais transparente e claro. A 

revisão da cartografia permite ajustar aquilo que são os valores relevantes do território, bem 

como criar corredores ecológicos e áreas integradas, por forma a compatibilizar o exercício da 

atividade agrícola com a salvaguarda daqueles valores. Informou que o território continha áreas 

onde existiam valores únicos, com compromissos a nível Europeu e Nacional a defender.  -------  

 --------- Por último, referiu que era importante a compatibilização das atividades, porque não 

existia apenas no território a atividade agrícola, existia também a visitação, o turismo, entre 

outras, que comungam do mesmo espaço e, nesse sentido, apelou à colaboração de todos. -------  

 --------- c) AHSA: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o Senhor Eng.º Nuno Simões, que informou que a AHSA defendia a criação 

de riqueza para os seus associados, mas também a proteção dos valores das comunidades onde 

se insere e, bem assim, preocupava-se com o impacto que as atividades e as empresas que 

representa tinham na comunidade e no concelho. Revelou que a AHSA desde a “primeira hora” 
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participou nos esforços do Grupo de Trabalho informal e formal para tentarem chegar a um 

consenso, designadamente no que se refere aos alojamentos, na definição de conceitos e na 

revisão do Perímetro de Rega do Mira e sua harmonização com a necessidade de revisão do 

POPNSACV. Lamenta que o Grupo de Trabalho não tivesse conseguido chegar a um consenso 

e referiu que tinha alguma preocupação em relação ao resultado final dos trabalhos e à forma 

como as tutelas viessem a decidir sobre aqueles temas, designadamente quanto à definição de 

limites de uma maneira artificial e pouco fundamentada sobre onde poderão ou não colocar os 

alojamentos dos trabalhadores; das distâncias entre alojamentos; que se imponham limites ao 

alojamento nas quintas quando não há soluções no tecido urbano. ------------------------------------  

 ---------- Questionou se fazia sentido “limitar, direta ou indiretamente, o acesso de pessoas que 

vinham para o território realizar trabalho, contribuir para o desenvolvimento e para a criação de 

riqueza, bem como para a qualidade de vida das pessoas que cá estão”. ------------------------------  

 ---------- Revelou ainda que não concordavam com os limites impostos, considerando que 

tinham de ser mais ambiciosos e, nesse sentido, era importante esclarecer as regras e definir 

limites com clareza. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, manifestou três preocupações como resumo: “Preocupa-nos as políticas 

nacionais, regionais e locais que, propositadamente ou não, tenham como resultantes leis ou 

práticas que limitem o desenvolvimento económico; preocupa-nos ainda a falta de clareza e 

definições das regras do jogo; Preocupa-nos ainda mais que se procure direta ou indiretamente 

limitar o livre acesso de pessoas e capitais a uma região que tudo deveria fazer para acolher 

atividades que levem ao desenvolvimento e à criação de oportunidades para os seus 

habitantes”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Eng.º Luís Pinheiro que informou que participou naquele processo 

desde início em representação de empresas agrícolas. Reforçou o compromisso da AHSA na 

preservação dos valores ambientais, mas também no papel relevante na intervenção e 
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responsabilidade social que tem no concelho. -------------------------------------------------------------  

 --------- Realçou a questão dos alojamentos e o facto de o Projeto ATREA ter sido consensual, 

no entanto, na última reunião tinham sido introduzidos os limites para distanciamento dos 

alojamentos e de número máximo de ocupação com os quais não concordavam. -------------------  

 --------- Referiu ainda que defendia a preservação e proteção dos charcos temporários, no 

entanto, aquela matéria não mereceu o consenso, porque entendiam que merecia uma 

intervenção superior, porque as condicionantes impostas eram restritivas a toda e qualquer 

atividade agrícola. Disse ainda que as empresas trabalhavam para a preservação dos valores 

ambientais, mas queriam também ter as condições necessárias para ter uma atividade 

económica rentável e com o seu potencial económico intacto. -----------------------------------------  

 --------- Por último, realçou a importância da revisão dos limites do Perímetro de Rega do 

Mira, porque existiam parcelas agrícolas com valores ambientais inscritos que limitavam a 

atividade e outras que não permitiam a rega por gravidade e, nesse sentido, propunham que 

fossem identificados esses valores incompatíveis para os usos agrícolas, retiradas essas áreas do 

Perímetro de Rega do Mira e compensadas com outras que estão excluídas e que não têm 

valores implicados; ou seja, o Perímetro de Rega do Mira mantinha a sua totalidade e o 

Ministério da Agricultura comprometia-se a indemnizar os proprietários. Porém aquela 

proposta não foi consensual. ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Informou ainda que a AHSA assumiu ainda a elaboração de um projeto de 

identificação das espécies para utilização em sebes e cortinas de proteção, para um melhor 

enquadramento paisagístico. ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Seguidamente a Senhora Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra para o 

público presente, tendo-se registado as seguintes intervenções: ----------------------------------------  

 --------- 1. Interveio a Senhora Carla Lúcio, em representação da Associação de Beneficiários 

do Mira, para demonstrar o desagrado pelo facto de estarem naquela sessão a debater a 
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agricultura no Perímetro de Rega do Mira e a entidade que faz a gestão do próprio Perímetro 

não ter sido convidada a estar presente. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que apesar de existir no território uma área de Parque Natural, 

relembrou que há cinquenta anos existe um Perímetro de Rega e tal como era preciso preservar 

os valores ambientais existentes no território, também era preciso preservar as reservas 

estratégicas portuguesas existentes no território, sendo uma delas a RAN - Reserva Agrícola 

Nacional, da qual faz parte integrante o Perímetro de Rega do Mira. ---------------------------------  

 ---------- Informou que a Associação de Beneficiários do Mira esteve presente no Grupo de 

Trabalho informal do qual saíram, porque não foi obtido nenhum consenso e não concordavam 

com a linha estratégica que estavam a seguir. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à compatibilização da atividade agrícola com os valores naturais e o Perímetro 

de Rega do Mira, realçou a proposta da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR) e da AHSA de redefinição dos limites, bem como a necessidade de se rever o 

POPNSACV no geral, porque existiam muitas incongruências, mas não podiam ser “cirúrgicos 

só quando interessa a um lado”. Referiu ainda que quem cá está e quem se pretende instalar no 

território quer saber quais as regras e o que podem ou não fazer em termos de atividade 

agrícola, pelo que se existem valores naturais, têm de ser definidos, cartografados e integrados 

no Plano Diretor Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Interveio a Senhora Marta Cabral, em representação da Rota Vicentina, que 

manifestou uma posição muito crítica em relação aquela matéria e referiu que o Perímetro de 

Rega do Mira, criado há cinquenta anos, não teve em conta várias questões técnicas que 

atualmente se modificaram e não foi criado para gerar a situação que atualmente se verifica e, 

nesse sentido, considerou que era importante ter em conta o que estava no espírito daquele 

investimento. Referiu ainda que independentemente do investimento público na área agrícola, 

no território também existia um Parque Natural e, para além das pessoas que vivem no 
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concelho, muitas outras vieram para cá viver e trabalhar noutras áreas, porque reconheceram 

nesta zona uma qualidade de vida que não encontraram noutro lugar. Nessa conformidade, 

considerou que ambas as vertentes tinham de ser respeitadas. -----------------------------------------  

 --------- Referiu que estavam perante um setor que se dizia totalmente comprometido com as 

questões sociais, ambientais e de sustentabilidade, no entanto considerava que existiam ainda 

muitas coisas a fazer. Considerou que em Portugal a nível ambiental e particularmente nesta 

região estavam muitíssimo mal defendidos e não podiam afirmar que tinham uma capacidade 

interventiva ao nível da defesa ambiental que fizesse justiça ao problema atualmente existente 

no concelho. Referiu ainda que a composição do próprio Grupo de Trabalho tinha poucas 

entidades a defender a vertente ambiental, pelo que não existia uma representatividade 

equilibrada entre a defesa dos valores económicos associados à indústria agrícola e a defesa das 

questões ambientais e, nesse sentido, considerou que o Estado tinha falhado naquele processo e 

não teve capacidade de ser “ágil” e de acompanhar as alterações no terreno, colocando a região 

numa situação sem solução. ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, revelou que não se revia naquela lógica económica que centrava de forma 

desequilibrada os valores económicos e sublinhava o alojamento como uma questão social. 

Relembrou que as empresas do setor agrícola tinham de cumprir a lei, porque estavam numa 

área de Parque Natural e o território não tinha capacidade para receber todas as pessoas que 

teoricamente podiam querer vir viver para a região, nem de acolher todo o tipo de investimento 

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

 --------- Disse ainda que o setor agrícola era o que tinha uma maior liberdade de investimento 

em relação às outras áreas existentes no concelho, dando como exemplo as dificuldades de um 

investidor para implementar um empreendimento turístico. Referiu também que em tempos as 

pessoas que viviam no concelho ou que pretenderam contribuir para o desenvolvimento 

socioeconómico equilibrado e sustentável numa área de Parque Natural e foram impedidas 
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pelos “discursos do ICNF e da REN”, viam-se agora traídas e percebiam da existência de duas 

realidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, alertou para o facto de não estarem apenas em causa normas/ planos que 

regem a região, mas sim as pessoas que estão a presenciar “tudo o que está a acontecer, sem 

qualquer capacidade de intervenção”, pelo que naquele processo devia existir uma vertente 

mais sensível, humana e preocupada com as pessoas que vivem no concelho. ----------------------  

 ---------- 3. Interveio a Senhora Paula Silva, residente em Relíquias, que lamentou que as 

conclusões do Grupo de Trabalho apresentadas pela CCDR Alentejo naquela sessão tivessem 

sido muito superficiais, não permitindo o esclarecimento das situações. Referiu ainda que se 

preocupava com o facto de o Grupo de Trabalho não ter chegado a um consenso e, bem assim, 

informou enquanto empresária da área do turismo que falavam muito no desenvolvimento 

económico e na agricultura, mas relembrou que no concelho também existiam outras atividades 

económicas que eram igualmente importantes e que estavam a sofrer com o crescimento das 

estufas, agravado pelo facto de muitas estarem em parcelas contiguas, nomeadamente junto à 

costa. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, relembrou que na região está inserido um Parque Natural que deveria ser 

preservado.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Interveio a Senhora Sara Serrão, residente em Vila Nova de Milfontes, que 

questionou o que entendiam por desenvolvimento económico, como se media e como se 

traduzia, porque para os empresários agrícolas podia traduzir-se por um alto volume de 

exportações de produtos agrícolas e para outros esse aspeto poderá não ser válido. Referiu 

ainda que, tal como no turismo, a existência de vários empreendimentos turísticos poderá 

chocar, também chocava o aumento exponencial da agricultura nos últimos anos para quem não 

estava naquele setor.   -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou ainda em que medida o desenvolvimento galopante da agricultura garantia a 
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sustentabilidade da região no futuro e se esse facto não comprometia os outros setores, como o 

do Turismo, e a aposta que tem sido feita no Turismo de Natureza e nos valores naturais. 

Perguntou também se o desenvolvimento galopante da agricultura não comprometia 

naturalmente a opção de muitas pessoas que vivem na região, quer as naturais de Odemira, quer 

as que vieram para o concelho viver pensando que viriam encontrar um Parque natural com 

valores preservados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, perguntou se tinham equacionado todas as implicações relativas ao 

desenvolvimento agrícola no concelho, designadamente em relação à capacidade das 

infraestruturas necessárias e existentes, ao abastecimento de água, saneamento, entre outras. ----  

  --------- Alertou ainda para o facto de a maioria da população desconhecer profundamente 

como se processa a atividade agrícola no concelho e “ao desconhecerem o que se passa também 

receiam aquilo que veem todos os dias à sua volta”. -----------------------------------------------------  

 --------- 5. Interveio o Senhor Pedro Pinto Leite, que considerou que o desconhecimento por 

parte da população das práticas agrícolas efetuadas no concelho, levava a que as pessoas 

estejam assustadas e, nesse sentido, questionou se era assim tão grave a atividade agrícola no 

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

 --------- Referiu ainda que se lembrava de ver no concelho alguns campos abandonados, cheios 

de plantas infestantes, e deu como exemplo a zona do Malhão desde que deixou de haver 

atividade agrícola, pelo que considerou que uma coisa era preservar a natureza outra era 

abandoná-la. Questionou ainda se a agricultura não poderia ser benéfica para o próprio 

ambiente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, referiu que existiam pessoas que estavam muito indignadas com o que se 

estava a passar no concelho de Odemira, mas não se lembravam de olhar para o concelho 

vizinho e ver o que se passava em Sines. “Será que não nos afeta?”. ---------------------------------  

 --------- Disse também que o concelho de Odemira tinha cerca de catorze habitantes por 
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quilómetro quadrado, sendo por isso um território de baixa densidade populacional, pelo que 

considerava que não seria assim tão grave as pessoas virem para o território. -----------------------  

 ---------- 6. Interveio a Senhora Fátima Teixeira, residente em Relíquias, que informou que a 

água que consumia na sua localidade era proveniente da Barragem da Rocha, que se abastece 

da Barragem do Roxo, que por sua vez se abastece da Barragem do Alqueva, cuja fonte era o 

rio Guadiana que está sob controlo Espanhol e, enquanto isso, o concelho de Odemira andava a 

exportar água de grande qualidade que vem da Barragem de Santa Clara, pela forma de 

legumes e frutos em grande quantidade através da produção agroindustrial. -------------------------  

 ---------- Relembrou ainda que estavam perante as ameaças das alterações climáticas, com 

períodos de seca muito mais prolongados e uma grande imprevisibilidade para os próximos 

anos e, nesse sentido, considerou que deveriam analisar atentamente a questão da água no 

concelho de Odemira, porque “não vamos ter a água por muito mais tempo, tal como a 

conhecemos no concelho e nas nossas casas”. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, perguntou se no levantamento efetuado no concelho pelas equipas do 

Grupo de Trabalho do Mira tinham alguns dados sobre as quantidades de agroquímicos 

aplicados por hectare e sobre as análises da água, do solo e do ar que fossem públicos. -----------  

 ---------- Perguntou ainda que se tinha existido alguma exigência em termos de boas práticas 

ambientais e se era solicitado às empresas que tivessem práticas agrícolas mais sustentáveis, 

dando como exemplo a agricultura biológica. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Disse ainda “que o Grupo de Trabalho teve um erro de metodologia, porque a Câmara 

Municipal de Odemira, a CCDR Alentejo, o ICNF, não perguntam ao lobo quantas ovelhas 

quer comer!”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que não tinham sido 

convidadas outras entidades para além das que estavam naquela sessão, porque foi aquele o 

formato definido em concertação com a Assembleia Municipal que pretendia ouvir os 



-15- 
13-12-2018 

representantes das empresas agrícolas, da entidade ambiental e do ordenamento e acima de tudo 

ouvir o público. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Referiu ainda que nenhuma região poderá acolher todas as atividades que queiram se 

instalar, havendo sempre algumas que não fazem parte da estratégia de desenvolvimento do 

território. No caso do concelho de Odemira não se pretende fazer qualquer limitação à 

atividade económica, porque se era de âmbito agrícola tinha à partida cabimento dentro do 

Perímetro de Rega do Mira e de estratégia local. Referiu que Odemira tem área suficiente para 

integrar uma diversidade de atividades, mas considera que não se deverá equacionar a 

viabilidade agrícola numa única e exclusiva direção, sendo necessário compatibilizar com 

outras práticas que poderão ser de produção “a céu aberto”, biológicas, com menos uso 

intensivo de mão-de-obra, por forma a ter o uso do Perímetro de Rega do Mira para fins 

agrícolas, com rendimento, mas também com estratégia ambiental. Nesta matéria, considerou 

que o Estado contribuiu negativamente para esta estratégia, porque acabou com as medidas 

agroambientais e numa área onde existe Rede Natura e Perímetro de Rega devia existir um 

programa de financiamento que incentivasse os agricultores a utilizar práticas agrícolas 

ecológicas. Considerou que a compatibilização das atividades no território poderá permitir aos 

agricultores terem a vertente de desenvolvimento agrícola, complementada com a turística, 

podendo e devendo ser esta a lógica de atuação na área em causa. ------------------------------------   

 --------- Disse ainda que não era a Câmara Municipal que queria limitar o acesso de mão-de-

obra, referindo que a mão-de-obra não qualificada era uma consequência do processo 

implementado pelas empresas, no entanto, preocupa o impacto e a pressão que se está a criar 

sobre uma faixa do território, no litoral do concelho, com cerca de cinquenta habitantes por 

quilómetro quadrado. Alertou para o facto de já existirem cerca de dezasseis mil habitantes 

naquela faixa do território e o que as empresas propunham com os limites atuais era a 

triplicação de habitantes e, nesse sentido, considerava primordial a existência de controlo e de 
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monitorização e, bem assim, referiu que o território não tem capacidade para acompanhar na 

oferta de habitação, de infraestruturas, de desenvolvimento social, de articulação cultural, esse 

aumento populacional em tão curto espaço temporal. ----------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que concordava quando se disse que a atividade económica tem impacto na 

melhoria das condições de vida da população, mas algumas pessoas poderiam estar a sentir-se 

afetadas, relembrando que durante cinquenta anos o Perímetro de Rega do Mira não teve o 

nível de utilização que atualmente tem e foram permitidas pelas entidades a construção de 

habitações que se veem agora circundadas de estruturas agrícolas. Disse ainda que devido às 

queixas apresentadas houve uma inspeção da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) que elaborou um Relatório de 

“avaliação do cumprimento das normas aplicáveis às entidades agrícolas integradas no 

Perímetro de Rega do Mira previstas no Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina” que recomenda que se faça um trabalho de esclarecimento e de 

definição das incongruências verificadas e, nesse sentido, considerava que era legítimo estarem 

preocupados, facto comprovado pelo elevado número de pessoas presentes naquela sessão. -----  

 ---------- Quanto à preocupação social, referiu que apesar de existirem empresas que têm essa 

preocupação, existem outras que não seguiam esse modelo e por esse motivo pretendia-se 

melhorar as regras de instalação e atividade. --------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que a leitura cirúrgica de qualquer 

artigo de uma lei pode ser feita por qualquer das partes sempre que ela é dúbia, o que não 

deveria ser possível se a Lei for clara. Disse também que os limites não eram imutáveis e 

estavam sempre ao sabor da avaliação e da sensibilidade dos tempos e das pessoas que dirigiam 

o País, a Região e a Administração Local. -----------------------------------------------------------------   

 ----------  Revelou que uma das preocupações do Grupo de Trabalho teve a ver com a 

monitorização da água, do solo e do ar, que estava prevista no POPNSACV e não estava a ser 
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efetuada e nesse campo já existia um modelo concertado. ----------------------------------------------  

 --------- Quanto à utilização de agroquímicos, informou que não existia da parte da Câmara 

Municipal um conhecimento objetivo sobre essa matéria e depende da monitorização e do 

acompanhamento das entidades que têm essa responsabilidade, mas reconhecia que muitas 

empresas tinham boas práticas, certificadas. --------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou que a 

Associação de Beneficiários do Mira não tinha sido convidada à semelhança de outras 

entidades, porque o objetivo da sessão era recolher as opiniões dos vários intervenientes, para 

posteriormente se poder recomendar sugestões a quem irá decidir superiormente. Disse ainda 

que não pretendiam fazer daquela sessão um “mini Grupo de Trabalho” e repetir tudo o que foi 

falado e efetuado nesse âmbito e, nessa conformidade, decidiram convidar a CCDR Alentejo 

para apresentar as conclusões do Grupo de Trabalho do Mira e convidar representantes dos 

empresários agrícolas e do ambiente. -----------------------------------------------------------------------  

 --------- 7. Interveio a Senhora Cátia Guerra, residente em Zambujeira do Mar, que informou 

que era bióloga, produtora de framboesa e conhecia a área do Parque Natural no concelho há 

vinte anos, revelando que não era a maior defensora do Parque natural, porque reconhecia a 

diferença existente nas arribas, bem como na quantidade de vegetação que começou a crescer e 

a tapar as espécies autóctones sem qualquer intervenção por parte daquela entidade. Relembrou 

ainda que anteriormente a atividade agrícola naquela zona centrava-se na plantação de milho, 

com pivots gigantescos a verter enormes quantidades de água diariamente, no entanto era muito 

mais bonito do que o plástico. Afirmou também que na sua exploração a rega era efetuada por 

sistema gota-a-gota e existiam sondas que monitorizavam a quantidade de água utilizada. -------  

 --------- Informou ainda que o Parque Natural nunca disponibilizou aos produtores uma lista 

das espécies possíveis de plantar naquela zona e esse estudo foi iniciado pelo Eng.º Luís 

Pinheiro junto do ICNF. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Informou ainda que quando deixar a sua exploração, qualquer agricultor poderá 

efetuar qualquer cultura no solo, porque encontra-se limpo de químicos, ao contrário das 

culturas de milho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou ainda se ninguém comeu frutas ou vegetais fora de época e relembrou que 

só recorrendo à utilização das estufas essa produção era possível. Disse ainda que concordava 

com a colocação de cortinas arbóreas nas explorações como forma de ocultar o plástico e de 

melhorar o impacto visual, uma vez que estavam também numa zona turística, mas esse 

processo deveria merecer o apoio do Estado, através da implementação de medidas 

agroambientais. Alertou também para o facto de existirem no concelho produções agrícolas 

muito mais impactantes a nível ecológico, do que aquelas que estavam sob estufas. Manifestou 

ainda o seu acordo relativo à implementação de práticas agrícolas ao “ar livre”, mas relembrou 

que os produtores regiam-se pelas necessidades do mercado e da procura. --------------------------   

 ---------- Por último, informou que a maior parte dos frutos vermelhos produzidos no concelho 

de Odemira eram para exportação, cujo processo se regia por normas muito apertadas de 

aplicação de fitofármacos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8. Interveio o Senhor Cláudio Percheiro, na qualidade de cidadão e de ex-autarca do 

concelho que Odemira, que recordou os momentos aquando da implementação do 

POPNSACV, que implicou a realização de enumeras reuniões e debates, que culminaram 

obrigando a autarquia a colocar no Plano Diretor Municipal as regras do Plano especial, 

situação que estavam a impor novamente. Alertou ainda para o facto de na altura ter existido 

um compromisso solene, assinado em Aljezur, onde foi firmado um plano de investimentos, na 

sua maioria dirigido para o Parque Natural para efetuar a monitorização, o acompanhamento, 

promover a educação ambiental nas escolas e dos agricultores, para evitar o que está a 

acontecer atualmente no concelho e, nessa conformidade, existe um primeiro culpado que não 

assumiu essas responsabilidades. ----------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Manifestou também o seu acordo com a intervenção do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e relembrou que esta matéria só era da responsabilidade da Câmara Municipal por 

imposição. Disse ainda que das intervenções das entidades convidadas ficou a sensação de que 

faltavam apenas “limar algumas arestas” e, nesse sentido, propôs que fosse prorrogado o prazo 

ao Grupo de Trabalho do Mira para que se continuasse a debater o tema com objetivos 

concretos, podendo até serem incluídas as entidades que não estavam representadas e os 

representantes das forças políticas da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  

 --------- Em relação à intervenção da Eng.ª Valentina Calixto, referiu que não entendia o 

porquê de ainda não terem efetuado a cartografia necessária dos habitats e das espécies a 

salvaguardar, considerando que essa deveria ter sido efetuada há vinte e cinco anos. --------------  

 --------- Por último, questionou de quem era a responsabilidade da atual situação; onde estava a 

monitorização e o balanço que deveria ser efetuado em relação aos vinte e cinco anos de Parque 

Natural; Se no decorrer dos dois grupos de trabalho tinha sido efetuado algum levantamento 

rigoroso. Relembrou ainda que o que aqueles empresários estavam a fazer no concelho já tinha 

sido efetuado há muitos anos pelo Senhor Thierry Roussel. --------------------------------------------  

 --------- Considerava ainda que era possível viverem todos no mesmo espaço, em harmonia e 

sem fundamentalismos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 9. Interveio o Senhor Rudolf Müller, que informou que as plantas infestantes, como as 

acácias, surgiram devido às atividades do Perímetro de Rega do Mira como forma de proteção 

das culturas e, nesse sentido, considerou que quando se tomavam decisões tinham de verificar 

as implicações. Informou ainda que era proprietário de uma casa de turismo há vinte anos e 

para o turismo era muito importante ter um Parque Natural preservado, considerando que os 

limites de proteção junto às falésias deviam ser maiores. Considerou ainda que para o concelho 

de Odemira o Turismo também era importante a nível económico e criava mais-valias, dando 

como exemplo a Rota Vicentina. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por último, apelou para a existência de equilíbrios e concordou que deveriam de existir 

mais compensações por parte do Estado que incentivassem as boas práticas. ------------------------  

   -------- Interveio o Senhor Eng.º Nuno Simões que reconheceu que o desconhecimento das 

práticas agrícolas podia levar ao medo e ao preconceito e manifestou-se disponível para 

colaborar com a Câmara Municipal na realização de sessões de esclarecimento. Afirmou que as 

empresas associadas da AHSA tinham práticas agrícolas respeitantes do ambiente e do 

consumidor, regiam-se na sua atividade por regras da União Europeia e poucos países tinham 

exigências como as existentes em Portugal. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que tinha consciência que não deviam transformar o concelho de 

Odemira “numa Almeria”, mas também não concordava que pretendessem restringir a 

atividade agrícola, numa zona onde existiam os melhores valores agrícolas do mundo para a 

prática de culturas modernas. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, referiu que o Grupo de Trabalho do Mira trabalhou sob alguns 

condicionalismos e com pressão ao nível de prazos, quando deviam ter tido mais tempo para 

chegar ao consenso, no entanto, informou que não aceitavam a restrição “por questões que não 

sabemos porquê”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Eng.ª Valentina Calixto que referiu que a sua intervenção se 

circunscrevia à competência do ICNF de salvaguarda dos valores naturais de habitats e de 

espécies. Informou que desde o ano de dois mil e dezasseis existe no Instituto cartografia de 

habitats e de espécies elaborada por entidades com conhecimento específico na matéria e foi 

divulgada pelo Grupo de Trabalho do Mira e seria igualmente facultada à ABMira e à AHSA. --  

 ---------- Referiu ainda que a transparência do processo era fundamental e nessa conformidade 

era primordial a clarificação dos conceitos de modo a não suscitarem dúvidas de interpretação. -  

 ---------- Quanto à redefinição dos limites, afirmou que os valores naturais tinham de ser 

devidamente protegidos, mesmo que integrados no Perímetro de Rega do Mira e a atividade 
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agrícola tinha de ser efetuada em sintonia com aqueles valores. ---------------------------------------  

 --------- Por último, informou que a necessidade de revisão do Plano era também justificada 

porque tinham de ser ajustados alguns “usos”. Manifestou ainda a disponibilidade para as 

reanálises que entendessem necessárias naquele processo. ---------------------------------------------  

 --------- 10. Interveio o Senhor José Fayos, que relembrou que o POPNSACV, aprovado no 

ano de dois mil e onze, estava em vigor e as regras contidas nele eram válidas e aplicáveis. 

Reafirmou a importância das condições de excelência que o concelho de Odemira tem para a 

prática agrícola, acrescidas com o facto de existir o Porto de Sines perto. Relembrou ainda que 

Portugal maioritariamente exportava “agricultura e turismo” e tudo o que estava a ser 

produzido no concelho de Odemira era para exportação, pelo que lamentou que não quisessem 

aproveitar a oportunidade de desenvolvimento para o concelho. ---------------------------------------  

 --------- Informou também que era empresário agrícola e pretendia produzir árvores de fruto e 

lamentou que não lhe estivessem a dar as condições para o fazer, pois sem trabalhadores não 

poderia desenvolver a sua atividade agrícola. -------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, referiu que os administradores locais deviam colaborar com os 

empresários e deviam fazê-lo estabelecendo previamente as regras, não era depois dos 

processos estarem a ser implementados. -------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio novamente o Senhor Eng.º Luís Pinheiro que relembrou que o Perímetro de 

Rega do Mira existia há cinquenta anos e foi criado para dinamizar um território deprimido e 

valorizar as terras aos proprietários, considerando que esse objetivo só foi concretizado com a 

aquele tipo de agricultura. Relativamente ao Grupo de Trabalho disse que estavam muito 

próximo de atingir o consenso nas matérias e considerou que através de uma coordenação 

proactiva seria possível alcançar uma posição comum. --------------------------------------------------  

 --------- Referiu ainda que o desenvolvimento económico correspondia ao valor acrescentado 

bruto e à riqueza que ficava no território, em Odemira e em Portugal, e segundo os estudos da 
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empresa Lusomorango, Lda., o setor agrícola representava cerca de cinquenta por cento desse 

valor. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou também que a atividade agrícola produzida no concelho de Odemira era 

tecnológica, social e tecnicamente a melhor que se fazia no mundo e estavam a elaborar um 

estudo para desmistificar as questões relacionadas com o setor agrícola, designadamente em 

relação ao consumo de água. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que concordava com a preservação dos valores ambientais, mas considerava 

que devia ser fundamentada numa avaliação dos valores em presença, realçando também a 

importância de redelimitação da área do Perímetro de Rega do Mira, por compensação das 

áreas a preservar. Manifestou ainda a sua concordância relativamente à utilização de cortinas de 

proteção nas explorações, mas considerava que deviam existir apoios para o efeito. ---------------  

 ---------- Informou que o Perímetro do Rega do Mira abrange doze mil hectares de área no 

concelho de Odemira, mas apenas três mil hectares se encontravam ocupados, com diversidade 

de produtos, não se baseando apenas nos frutos vermelhos, referindo que as condições únicas 

existentes no território permitiam também a cultura de batata-doce, vinha, pomares, entre 

outras. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que a agricultura biológica na Europa tinha regras muito restritas 

e um “mercado muito pequeno” para as empresas. -------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que não estava 

contra as empresas agrícolas ou à necessidade de se efetuar produção em estufa, mas não 

concorda que no concelho de Odemira venham a existir doze mil hectares de estufas e, nessa 

conformidade, considerou que era importante efetuar-se uma avaliação prévia à decisão de 

alterar a área do Perímetro de Rega do Mira. Referiu ainda que o facto de as condições do 

território serem “as melhores do mundo” para a produção de “berries” não implicava que 

tivessem “de evacuar a população” para se fazer apenas produção, dando como exemplo 
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paralelo, mas numa área economicamente diferente, a origem da cidade nova de Santo André, 

relativamente a Sines, aquando da criação da cintura petrolífera naquela cidade. -------------------  

 --------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal disse ainda que os representantes da AHSA 

se contradizem quando referem que não pretendem transformar o concelho numa “Almeria”, 

mas solicitam o alargamento da área de ocupação da atividade agrícola. Referiu também que 

existem outras soluções para o equilíbrio e para a diversidade, relembrando que a floresta 

também era representativa em Odemira, existindo no interior a maior mancha de sobreiros do 

país. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, manifestou o seu acordo com o proposto pelo Senhor Cláudio Percheiro de 

prorrogação do prazo do Grupo de Trabalho e demonstrou disponibilidade para continuar a 

debater a temática em prol de uma posição unanime. ----------------------------------------------------  

 --------- Interveio novamente a Eng.ª Valentina Calixto que informou, relativamente à 

qualidade da água, do solo e aos problemas dos fitofármacos, que o POPNSACV tinha como 

enquadramento numa das diversas exigências, a assinatura de protocolos entre as entidades 

intervenientes no processo para monitorização daqueles aspetos, tendo sido criado um pequeno 

Grupo de Trabalho nesse âmbito, porque efetivamente houve um conjunto de obrigações que 

não foram cumpridas por parte de um conjunto de entidades, incluindo o ICNF. No que diz 

respeito à monitorização da água, informou que a competência era da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) - Administração da Região Hidrográfica (ARH), no âmbito dos Planos de 

Gestão da Região Hidrográfica, e permitia avaliar os resultados com base nas amostragens 

existentes, mas estavam a aguardar os resultados das análises já efetuadas durante o período do 

ano de dois mil e dezassete, para definirem o modo de atuação. Quanto à monitorização do 

solo, referiu que a competência era da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR) e estava a desenvolver um programa de monitorização, com a colaboração da 

AHSA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



-24- 
13-12-2018 

 ---------- Informou ainda que o ICNF constatou que a partir do ano de dois mil e quinze a 

pressão da ocupação do território foi muito significativa e que existiam um conjunto de 

obrigações a cumprir, explanadas no resultado do Relatório da Inspeção-Geral da Agricultura, 

do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), entre elas a salvaguarda 

dos valores ambientais em presença, detalhados a uma escala adequada. Quanto à cartografia 

informou que foi elaborada em dois mil e dezasseis, para a área de Perímetro de Rega do Mira 

e refletia duas preocupações: por um lado o solicitado pelo IGAMAOT e, por outro, o facto de 

a Comissão Europeia também ter identificado o Estado Membro – Portugal com o 

incumprimento no que diz respeito à elaboração dos Planos de Gestão dos Sítios da Rede 

Natura 2000, bem como à cartografia de habitats, que poderá trazer consequências graves, entre 

as quais cortes de financiamentos comunitários. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que existia a possibilidade de cada promotor, por solicitação ou 

não do ICNF, elaborar estudos de incidências ambientais que cartografam e caracterizam na sua 

parcela os valores ambientais em presença, que serão depois avaliados pelo Instituto e 

ponderadas as compatibilidades do projeto. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Enalteceu a colaboração da AHSA na elaboração de um estudo referente às espécies 

que poderiam ser colocadas nas sebes de proteção e que não seriam incompatíveis com as 

culturas praticadas, bem como no projeto tipo, designado ATREA, para as unidades amovíveis 

destinadas a alojamento. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente a Senhora Marta Cabral que questionou se a prática agrícola 

apresentada pela Senhora Cátia Guerra era representativa do que se passava no concelho de 

Odemira. Questionou ainda se um setor que tinha tanta representatividade no concelho, não 

teria também mais obrigação de prestar os esclarecimentos à população e a todos os que vivem 

no concelho, evitando o “medo infundado por partes das pessoas”, conforme descrito pelos 

empresários, e contribuindo para o conhecimento e transparência. ------------------------------------  
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 --------- Disse ainda que não podiam estar à espera das entidades públicas cumprirem o seu 

papel, porque constatava-se particularmente na área ambiental que estava muito fragilizada. ----  

 --------- Por último, desejou que “o setor económico, que é robusto, faça um pouco mais do 

que aquilo que a lei lhe exige e assuma os seus compromissos perante a região onde está 

inserido, que não são apenas ambientais, visuais, são também sociais”. Considerou ainda que a 

AHSA deveria trabalhar mais junto dos seus associados, o incentivo para as práticas 

sustentáveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 11. Interveio a Senhora Mónica McGill, residente em Vila Nova de Milfontes, que 

informou que era bióloga de formação, tinha trabalhado no Setor das Pescas e atualmente 

trabalhava no Setor do Turismo e no Setor Agrícola, nos frutos vermelhos, pelo que tinha 

conhecimento de ambas as áreas em debate. Referiu que a liberdade de uns não podia começar 

onde terminava a de outros, pelo que era muito importante a existência de bom senso, pois 

considerava que existia espaço para todos e que o equilíbrio era possível. ---------------------------  

 --------- Disse ainda que recebia com muito orgulho de igual forma os trabalhadores nos 

alojamentos nas quintas como recebia os turistas no seu turismo rural, porque considerava que 

o empenho de todos no bem receber e na integração de quem procurava uma vida melhor era 

fundamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, referiu que se preocupava mais com a economia paralela daqueles que 

criticavam a agricultura, mas que alugavam as suas casas a migrantes sem passar recibos e, 

nesse sentido, afirmou que as regras tinham de existir, mas também tinha de existir o garante do 

seu cumprimento, pois enquanto isso não acontecesse poderiam continuar a debater o assunto 

“que não chegavam a lado nenhum”. Finalmente, manifestou a sua concordância com a 

colocação de alojamentos dentro das quintas, pois seriam uma ótima solução contra aquele tipo 

de economia paralela. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 --------- 12. Interveio o Senhor Martinho Cruz, residente em Odemira, que informou que 
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podiam questionar as diversas áreas económicas, os conflitos existentes entre elas, os vários 

tipos de agricultura, mas relembrou que até o Turismo era lesivo para o concelho quando os 

empresários não tributavam a sua atividade e o Município de Odemira não recebia as devidas 

compensações, ou quando provocava pressão nas dunas pelo pisoteio dos turistas da Rota 

Vicentina e era o Município de Odemira que limpava o lixo e firmava as arribas. ------------------  

 ---------- Revelou que encontrou trabalho no concelho na agricultura, com um projeto de frutos 

vermelhos e apesar de reconhecer que o plástico não embelezava o concelho, tinha sido o 

motivo que o impediu de abalar de Odemira e também permitia que as oficinas onde repara os 

veículos continuassem a trabalhar. Relembrou que era no concelho de Odemira que produziam 

o melhor tomate, o melhor pimento e a “Alface de Odemira” publicitada pela McDonald's, o 

que também promovia o concelho. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, referiu que era o setor agrícola que estava a alavancar a economia do 

concelho de Odemira e que permitia que os “filhos da terra” como ele permanecessem no 

território. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que reiterou o apelo à diversidade 

de atividades no concelho, relembrando que a atividade agrícola no seu conjunto incluía a 

floresta, a pesca e a agropecuária e, por esse motivo, deviam ser avaliados impactos 

económicos, sociais e ambientais, e não deviam apenas focar-se no aspeto economicista. --------  

 ---------- Referiu também que tinha sido proposta a criação de um grupo para acompanhar em 

permanência o desenvolvimento agrícola no concelho de Odemira, pois tinham dúvidas que 

aquele tipo de agricultura fosse sustentável “a la longue”, porque a economia e a procura dos 

produtos variavam muito, relembrando que em tempos o território já tinha sido um grande 

produtor de morangos, de tomate e de leite. Reconheceu a capacidade de intervenção da 

organização de produtores existente no concelho, bem como as condições existentes no 

território para produção de riqueza, no entanto relembrou que a atividade agrícola que estava a 
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ser praticada no concelho tinha impactos sobre a “vida local” e sobre as qualidade de vida das 

pessoas que vivem no concelho. ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Quanto às alterações climáticas e ao consumo de água, referiu que apesar de 

reconhecer o problema, considera que a Barragem de Santa Clara tem ainda muita capacidade e 

a agricultura que estava a ser praticada no concelho era de precisão na utilização do recurso 

água, tornando a gestão mais eficaz. ------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, informou que acredita que é possível conciliar interesses e compatibilizar 

os setores da agricultura e turismo, sem pôr em causa a questão da sustentabilidade ambiental. -  

 --------- Não havendo mais intervenções do público, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal agradeceu a presença e o contributo de todos e enalteceu a forma como o assunto foi 

debatido naquela sessão. Seguidamente, interrompeu a sessão para um intervalo de quinze 

minutos, nos termos da alínea a) do número dois do artigo vigésimo do Regimento da 

Assembleia Municipal de Odemira. ------------------------------------------------------------------------   

 --------- Depois de verificado o quórum retomaram-se os trabalhos, tendo a Senhora Presidente 

da Assembleia Municipal passado a palavra aos Membros da Assembleia Municipal. -------------  

 --------- Interveio o Senhor Pedro Almeida que considerou, tendo em conta as intervenções dos 

representantes das entidades que constituem o Grupo de Trabalho do Mira, que as posições não 

estavam tão divergentes e havia a possibilidade de uma convergência de posições a breve 

prazo. Reconheceu as preocupações abordadas relativas às questões agrícolas e ambientais, mas 

considerou que no quadro apresentado faltou falar de um fator fundamental que eram as 

pessoas, a preocupação social. Nesse sentido, considerou que era importante conseguirem 

congregar todas as áreas, por forma a se tornarem “num todo que seja mais do que a soma das 

partes. Num todo em que as sinergias criadas entre os vários intervenientes consiga produzir 

algo mais eficaz para o nosso território.” ------------------------------------------------------------------   

 --------- Manifestou ainda a sua preocupação quanto à necessidade de haver tanta mão-de-obra 
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e as questões inerentes a esse facto, designadamente em termos de saúde, de educação, de 

habitação, segurança social, entre outros. Considerou ainda que se pretendiam trazer para o 

território mais pessoas tinham de ser criadas medidas e condições para as pessoas 

permanecerem no território. Referindo-se aos problemas relacionados com a Saúde, relembrou 

que o acesso aos serviços de saúde já era difícil para a população residente, pelo que um 

elevado afluxo de migrantes iria agudizar o problema. Referiu ainda que teve conhecimento de 

um aumento de processos de aborto no Centro de Saúde de Odemira, maioritariamente de 

cidadãs migrantes, o que demonstrava um claro problema social que urgia ser resolvido. 

Quantos às questões relacionadas com a Educação, referiu que as escolas do concelho não 

estavam adaptadas para receber tantas crianças e jovens, com outras nacionalidades, línguas, 

culturas e currículos diferentes e tem havido muita dificuldade de integração, especialmente 

dos jovens que frequentam o segundo e terceiro ciclos. -------------------------------------------------        

 ---------- Por último, alertou para os problemas na Habitação, pelo facto de existirem casas com 

mais pessoas do que efetivamente deveriam estar e com os problemas de saúde pública e 

sanitários que advêm dessa lotação. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, apresentou a proposta que 

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

 ------------------------------------------ “PROPOSTA -------------------------------------------------------  

 --------------------- CONSTITUIÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO ----------------------------  

 ---------- Como o Relatório do Grupo de Trabalho do Mira ainda não está fechado, a bancada do 

Partido Socialista propõe que se crie um Grupo de Trabalho composto por elementos da 

Assembleia Municipal que permita, posteriormente a esta sessão, reunir e criar também um 

documento que apoie nas decisões que vão ser tomadas e que reflita também a versão desta 

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

 ---------- Este Grupo de Trabalho deverá ser composto por elementos de todos os partidos e 
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coligações representados nesta Assembleia. ---------------------------------------------------------------  

 --------- (1 Mesa da Assembleia + 4 PS + 2 CDU + 1 PSD + 1 BE) ----------------------------------  

 --------- Odemira, 13 de dezembro de 2018.” -------------------------------------------------------------  

 --------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da Proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com quinze 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 seis membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o Senhor Nuno Góis que referiu que os eleitos da Coligação Democrática 

Unitária estavam de acordo com a Posição do Executivo Municipal, bem como com a 

intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal naquela sessão. ----------------------------  

 --------- Realçou a intervenção do Senhor Pedro Almeida, porque até então ninguém tinha 

falado nos trabalhadores, nem nas condições por vezes desumanas em que trabalham. 

Lamentou que naquela sessão não estivessem presentes representantes do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), pois 

considerava que eram indispensáveis para a resolução de alguns problemas levantados. ----------  

 --------- Referindo-se à intervenção do Eng.º Luís Pinheiro quando referiu que as empresas do 

setor faziam o melhor que se faz no mundo socialmente, disse que tinha algumas dúvidas, uma 

vez que anualmente as empresas geravam milhões, conforme ostentavam na comunicação 

social, e depois davam apenas alguns apoios caritativos no âmbito do social. -----------------------  

 --------- Quanto à afirmação dos responsáveis da AHSA sobre as práticas responsáveis, referiu 

que acreditava que a maioria poderia respeitar, mas continuavam a deparar-se quotidianamente 

com imagens que provavam exatamente o contrário, dando como exemplo imagens que 

surgiram recentemente de uma espuma branca a invadir a Praia do Brejo Largo. -------------------  
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 ---------- Questionou também aos representantes da AHSA qual o limite que pretendiam atingir, 

quer em termos de alojamento quer em relação à produção, e concordou quando o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal referiu que se contradiziam quando afirmaram que não 

pretendiam criar no concelho uma Almeria. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que independentemente das excelentes condições do território e do 

impacto para a economia, em muitos aspetos a atual atividade agrícola não estava a fazer bem 

ao concelho de Odemira, à sua população, aos seus habitantes e, bem assim, considerou que os 

números da Balança Comercial evocados para esta zona do território, não deviam imperar sobre 

a qualidade de vida das pessoas do concelho de Odemira. ----------------------------------------------  

 ---------- Perguntou ainda à representante do ICNF quando estavam disponíveis os resultados 

das análises à qualidade da água, do solo e do ar, considerando absurdo que durante vinte e 

cinco anos de existência do Parque Natural não houvesse qualquer resposta. Alertou ainda para 

o facto de os resultados das análises, poderem vir a influenciar as decisões que vierem a ser 

tomadas, porque à data estavam a tomar decisões sem conhecimento de facto do que se estava a 

passar no território. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questionou ainda porque pretendiam as empresas agrícolas chamar mais pessoas para 

o concelho, quando ainda não estava resolvido o problema dos migrantes que já estavam no 

território, designadamente no que se refere ao seu alojamento. ----------------------------------------  

 ---------- Relativamente à Posição tomada pela Câmara Municipal, com a qual concordava, 

lamentou apenas que não tivesse sido mais ambiciosa, porque reconheciam a existência 

excessiva de ocupação no território que poderia duplicar ou triplicar o número de trabalhadores, 

e não propunham a redução em vez de manter os limites. -----------------------------------------------  

 ---------- Por último, referindo ao despacho e Homologação do Ministério da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural, manifestou profundas dúvidas quando o documento refere 

que “faz pouco sentido restringir a continuidade desta atividade numa zona que foi objeto de 
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vultuosos investimentos do Estado, realizado precisamente com esse objeto” e que “importa 

sublinhar que a área total ocupada por estufas no PRM é de apenas 159 ha, valor que se 

encontra ainda muito longe de atingir o limite imposto pelo Plano de Ordenamento do 

PNSACV”. Nesse sentido, perguntou se “não estamos a construir castelos na areia e o 

Ministério da Agricultura mantém esta posição e nada do que estamos aqui a discutir tem 

valor”. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes, que manifestou a sua preocupação em relação ao facto de não serem definidos 

limites à atividade agrícola e aos impactos a nível social. Revelou que atualmente em Vila 

Nova de Milfontes era impossível encontrar habitações para alugar, porque as casas 

encontravam-se ocupadas por migrantes, nas condições referidas naquela sessão, e não havia 

uma fiscalização por parte das entidades. Por esse motivo, referiu que sempre defendeu que os 

trabalhadores deviam ser alojados nas explorações e apelou para que fossem dirimidas as 

divergências existentes sobre essa matéria entre a Câmara Municipal e a AHSA. ------------------  

 --------- Manifestou igualmente a sua preocupação quanto a pretensão da AHSA em aumentar 

a área de produção de mil e seiscentos hectares para três mil e seiscentos hectares, o que 

aumentará quase para o triplo também a necessidade de mão-de-obra, dando como exemplo o 

facto de a agricultura intensiva necessitar em média, por cada hectare, de dez trabalhadores, e 

que durante o verão chegava a atingir um total de cerca de dez mil pessoas naquela faixa do 

concelho, pelo que atendendo a pretensão da AHSA esse número iria triplicar, ultrapassando o 

número total de habitantes do concelho de Odemira. ----------------------------------------------------  

 --------- Por último, manifestou a sua preocupação relativamente à integração dos migrantes, 

porque têm hábitos e culturas muito diferentes e deu como exemplo a forma como tratam o 

lixo, tornando-se um problema acrescido para as Juntas de Freguesia e para a Câmara 

Municipal que têm de fazer um esforço acrescido para limpar as ruas e os espaços onde 
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permanecem, sem qualquer tipo de apoio financeiro do Governo para esse facto. Referiu ainda 

que também existia um problema relativamente ao respeito dos migrantes pelas mulheres, que 

originou já algumas queixas, facto que agravará com a vinda de mais pessoas. ---------------------   

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que referindo-se à reivindicação dos 

representantes da AHSA de livre acesso a pessoas e capitais ao concelho de Odemira e de 

acusarem a Câmara Municipal de pretender impedir a vinda de mais pessoas, perguntou o 

porquê de as empresas não “pagarem aos que cá estão” e deixarem de “andar atrás da 

nacionalidade onde a mão-de-obra é mais barata”. -------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à apregoada responsabilidade social por parte das empresas, disse que na sua 

opinião tratava-se de “um lavar-de-mãos social, porque toda esta visão estilo seita que nos foi 

apresentada, que isto é a oitava maravilha do mundo, que é tudo uma beleza. Não é! Onde é 

que estão os estudos? Não há! Haverá certamente algumas empresas a trabalhar de forma 

regular, mas não digam que estão todas a trabalhar de forma legal”. ----------------------------------  

 ---------- Quanto ao alojamento dos trabalhadores lamentou que os empresários agrícolas 

insistam em referir que se trata de um problema municipal e relembrou que a responsabilidade 

era das empresas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, referiu que ainda existia o problema das empresas de trabalho temporário 

que estavam a ser muito convenientemente ignoradas naquele debate, lamentando que em pleno 

Século XXI continuassem a existir “praças de jorna” no concelho de Odemira, onde as pessoas 

vão trabalhar quando “a eles” lhes dá jeito, mas relembrou que mesmo as pessoas que estão 

transitoriamente no concelho também precisavam de ir ao médico, de ter os filhos na escola, 

entre outras necessidades. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que referindo-se aos problemas de habitação dos 

migrantes e à pressão sentida no litoral do concelho, relembrou que muitos trabalhadores do 

concelho se deslocavam diariamente das suas casas para o trabalho e percorriam vários 
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quilómetros. Nesse sentido, referiu que tendo em conta as distâncias de Relíquias à Zambujeira 

do Mar (quarenta quilómetros) e de Colos ao Almograve (quarenta e seis quilómetros), não 

entendia porque é que as empresas agrícolas não equacionavam procurar alojar os trabalhadores 

no interior do concelho, onde a disponibilidade de habitação era superior e a pressão menor. 

Disse ainda que tinha colocado aquela solução a alguns empresários que alegaram como 

impedimento o horário de trabalho. No entanto, relembrou que em Sines também trabalhavam 

muitas pessoas residentes no concelho de Odemira, que se deslocavam para o local de trabalho 

e trabalhavam por turnos e, nesse sentido, considerou que também era necessário fazerem 

algumas cedências. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, referindo-se à pressão sentida no território derivada da atividade agrícola, 

alertou para a necessidade de se criarem as condições ao nível das infraestruturas públicas e de 

políticas, por parte da tutela, de apoios e incentivos às boas práticas. ---------------------------------  

 --------- Interveio o Senhor Eng.º Nuno Simões que relativamente à homologação do Senhor 

Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, referiu que os cento e cinquenta e 

nove hectares de estufas, não era nenhuma falácia ou desconhecimento da realidade, mas sim 

de uma precisão técnica, porque o conceito de “estufa” refere que se trata de uma estrutura 

perene permanente, assente no solo através de sapatas de betão, ou seja, não era referente aos 

tuneis com plástico com hastes aparafusadas ao solo, sendo que deste tipo existem cerca de mil 

e duzentos hectares. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Relativamente ao livre acesso de pessoas e de capitais, referiu que sempre que se 

pretendia limitar algo, tinha de existir uma fundamentação, com critérios e rigor, que não 

violassem os princípios democráticos, porque todos os empresários deviam ter uma justa 

oportunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Quanto ao alojamento dos trabalhadores, referiu que o problema não era municipal 

mas das empresas que contratam as pessoas e, bem assim, referiu que a contratação de 
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migrantes não tinha a ver com o facto de a mão-de-obra ser mais barata, mas com a falta de 

mão-de-obra portuguesa e convidou os presentes a verificarem esse facto junto do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, I. P. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação às empresas de trabalho temporário, considerou que deveriam distinguir 

essas empresas que “nascem e desaparecem como cogumelos”, das empresas prestadoras de 

serviços, que têm alvará, créditos firmados e alguém que garanta a existência de 

respeitabilidade perante os seus trabalhadores, sendo com essas empresas que a AHSA vêm 

incentivado os associados a trabalharem. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda que a AHSA apesar de congregar uma boa parte daquilo que é a 

produção, a faturação e a exportação da horto-fruticultura do concelho, com cerca de vinte e 

dois associados, não representava todos os produtores e sobre esses não podiam responder. 

Sobre os associados da AHSA, referiu que podia atestar as boas práticas agrícolas, sociais, 

ambientais e técnicas, porque era condição definida nos Estatutos da AHSA e se algum 

associado, no processo de averiguação que faziam, não cumprisse ou apresentasse problemas 

deixava de ser associado. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao alojamento dos trabalhadores referiu que, contrariamente ao que 

algumas pessoas pensavam, a acomodação nas quintas era benéfica, porque permitia criar 

melhores condições para as pessoas. Referiu ainda que naquela matéria não concordavam com 

o limite de cento e cinquenta pessoas nas quintas, porque tratando-se de uma exploração maior 

que necessita de cerca de mil trabalhadores não justificava o investimento na concretização do 

alojamento para o limite estabelecido e, nesse sentido, propuseram uma estimava de vinte e 

cinco a cinquenta por cento das necessidades da empresa. Informou ainda que o tipo de cultura 

interfere no número de trabalhadores necessários, pelo que não devia ser equacionado o 

exemplo dos dez trabalhadores por hectare e, bem assim, relembrou que a mão-de-obra tinha 

um custo muito elevado para as empresas e nenhuma empresa optava pela apanha manual se 
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tivesse uma solução mecanizada. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Quanto ao comportamento em sociedade da comunidade migrante informou que a 

AHSA tinha conhecimento de alguns relatos referentes “à pressão que as senhoras possam 

sentir”, mas referiu que esse facto deve-se à diferença de cultura e de hábitos, que apenas se 

resolve com o esforço e comunicação. Sobre este assunto, elogiou o trabalho desenvolvido pela 

Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís nesse campo, mas considerou que ainda existia muito 

trabalho de aculturação que tinha de ser feito e contava com o apoio fundamental da Câmara 

Municipal para esse efeito. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, em relação às preocupações sociais, informou que as empresas que a 

AHSA representava tinham normas, códigos de princípios e de ética, e compromissos para com 

as comunidades muito rígidos nesse âmbito, que inclusivamente levavam ao despedimento por 

justa causa, caso não o cumprissem. Relembrou ainda que no concelho de Odemira não existia 

o CLAIM, o Giramundo ou outras medidas/ iniciativas sem o apoio/ adesão das empresas. 

Informou ainda que a AHSA foi igualmente pioneira no aumento do salário, mesmo antes de 

ele ser anunciado pelo Senhor Primeiro-Ministro. --------------------------------------------------------  

 --------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que considerou, tendo em conta as intervenções 

registadas naquela sessão, que o concelho de Odemira estava perante o seu maior desafio. Disse 

ainda que todos tinham de aprender a viver com as novas realidades trazidos pelo Século XXI e 

a compatibilizar um real desconhecimento daquela nova realidade que tinham de assumir, mas 

sempre que surgia uma nova realidade impactante aparecia igualmente a síndrome americana 

“not in my backyard", ou seja, todos desejam o desenvolvimento, todos querem comer frutos 

vermelhos na sobremesa de Natal, mas não querem que o façam no seu quintal. Para além disso 

considerou que todos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Tinham de compatibilizar o património natural que, segundo o referido, era único; --  

 ---------  - Tinham diferentes conceções ideológicas para o desenvolvimento económico e 
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social do território e da vida quotidiana; -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Vão ter de integrar aquelas pessoas que têm entre elas uma grande diversidade 

cultural e religiosa muito profunda; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Os normativos legais tinham de ser clarificados; --------------------------------------------  

 ----------  - Tinham de adaptar as infraestruturas públicas com cinquenta anos à realidade do 

Século XXI; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Tinham de preservar necessariamente e de monitorizar as questões ambientais que 

eram urgentes, com ou sem estufas; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Tinham de compatibilizar aquelas questões com diferentes e legítimas formas de 

estar no mundo que era global e inclusivo. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, referiu que era necessário aos intervenientes no processo pensarem de 

forma diferente para chegarem ao consenso, mas para atingir esse fim não seria através de 

“unanimidades ou por decretos”, mas sim através do debate e do contributo de todos. ------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que felicitou o Município de Odemira por ter 

conseguido realizar aquela sessão da Assembleia Municipal que foi riquíssima, quer nos 

depoimentos, quer no intercâmbio entre os eleitos e membros do Órgão com os agentes 

económicos dos diversos Sectores (Agrícola, Turismo, Ambiente, entre outros), concluindo que 

relativamente ao debate “é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa”. ---------------  

 ---------- Por último, solicitou que houvesse uma maior reflexão quanto ao problema da água, 

informando que segundo a documentação consultada (Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

do Sado e do Mira), no que diz respeito à gestão daquele bem, os Municípios apenas emitiam 

pareceres e não tinham “uma voz ativa” para interferir na proteção e na gestão daquele bem. ----  

 ---------- Interveio a Senhora Nádia Bértolo que relativamente às questões relacionadas com a 

Saúde informou que a tuberculose, apesar de estar controlada no País, facto que conduziu à 

retirada da vacina do Plano Nacional de Vacinação, no concelho de Odemira estava a emergir, 
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surgindo todos os dias novos casos, maioritariamente em população migrante, facto já relatado 

superiormente. Alertou ainda para o facto de as crianças nacionais continuarem a não ser 

vacinadas e por esse facto em risco, e apenas as crianças em risco eram vacinadas, entre elas os 

filhos dos migrantes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, relativamente à ocupação excessiva de trabalhadores nas habitações, 

informou que os proprietários dos Alojamentos Locais tinham de seguir regras rígidas para 

implementar o negócio, designadamente fiscalizações, vistorias, pagamento de taxas, pelo que 

não entendia o que impedia de efetuarem uma fiscalização àquelas habitações. --------------------  

 --------- Interveio novamente o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia 

de Vila Nova de Milfontes, que relativamente ao despacho de homologação do Senhor Ministro 

da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural e à explicação efetuada pelo Eng.º Nuno 

Simões quanto ao conceito de estufas, convidou todos a lerem na página oitava da Posição da 

Câmara Municipal de Odemira, onde refere o “entendimento da DGADR, constante do Manual 

de Apoio aos Técnicos do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

(MADRP) para Acompanhamento dos PDM, em que esta define Estufas como todo o tipo de 

estruturas cobertas” e difere-as em dois tipos. Nessa conformidade, não podiam aceitar a 

interpretação relativamente aos cento e cinquenta e nove hectares efetuada no referido 

Despacho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio novamente o Senhor Pedro Gonçalves que relativamente à intervenção do 

Senhor José Fayos, afirmou que “o vosso dinheiro não pode tudo no concelho de Odemira.” 

Referiu ainda que se a Assembleia Municipal tinha sido chamada a pronunciar-se era porque 

estavam também perante um problema político e tinham de contar também com aquela opinião. 

Relembrou ainda aos senhores empresários que o concelho de Odemira era maioritariamente de 

esquerda e não estava à venda aos agricultores e à agricultura. ----------------------------------------  

 --------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que enalteceu a forma como 
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decorreu aquela sessão, pese embora as várias perspetivas e as diversas formas de olhar o 

assunto. Reconheceu que estavam perante um grande desafio e que todos estavam preocupados 

e empenhados na sua resolução, considerando que era primordial a continuidade do debate, 

com posições concretas e quantificadas. -------------------------------------------------------------------    

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

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

 ----------------------------------- 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, unanimidade, com catorze votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, seis 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 três membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

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

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal 

agradeceu a presença de todos e deu a sessão por encerrada pelas dezanove horas e trinta e dois 

minutos do dia treze de dezembro de dois mil e dezoito. ------------------------------------------------  

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

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ----------------------- A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------------------------  

 

 ----------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

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


