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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA QUATRO DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZANOVE: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, realizou-se no Pavilhão 

A1, do Parque de Feiras e Exposições do Concelho de Odemira, em São Teotónio, 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: ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM – “EMPREENDEDORISMO”. --  

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

 ---------- Compareceram a esta reunião vinte e quatro Membros, a saber: Amâncio Francisco 

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

Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, 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 Miguel dos Santos Cunha 

Duarte, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel 

Bernardino Gonçalves, Tânia Filipa Guerreiro Ramos e Teresa Alexandra Pereira Bernardino. 

Registou-se a ausência dos Membros: António Manuel Viana Afonso; Carla Sofia da Costa 

Bernardo; Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Presidente da Junta de Freguesia de São 
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Luís; Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Presidente da Junta de Freguesia de Santa 

Clara-a-Velha; João Palma Quaresma; Manuel da Silva Cruz; Nuno Góis da Costa Nogueira; 

Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo.  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas vindas: -----------------------  

 ----------  - ao Senhor António Manuel Pereira Sabino 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 encontra a substituir nesta sessão, o Senhor Miguel Forte Prista Monteiro, 

eleito pelo Partido Socialista. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - à Senhora 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 encontra a substituir nesta sessão, o Senhor Manuel António Dinis Coelho, 

eleito pelo Partido Socialista. --------------------------------------------------------------------------------  

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

Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Vice-Presidente da Câmara Municipal; 

Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, Telma Cristina Felizardo Guerreiro e Pedro 

Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. ----------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas dez horas e trinta e dois minutos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão, agradecendo 

ao Agrupamento anfitrião do evento o acolhimento daquela sessão extraordinária, bem como à 

Junta de Freguesia de São Teotónio, ao Lar de São Teotónio e à Sociedade Recreativa São 

Teotoniense. Seguidamente, agradeceu a presença de todos, especialmente dos jovens 

estudantes e dos professores que tinham trabalhado com os jovens para aquela sessão, bem 

como à empresa “ED Think”, nas pessoas de Sérgio Félix e Mafalda Ribeiro e Castro, pelo 
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apoio prestado aos proponentes/ alunos. Agradeceu ainda aos Senhores Diretores dos 

Agrupamentos/ Escolas e aos restantes convidados. ------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a conhecer o tema deste ano, 

sobre “Empreendedorismo” e informou os presentes sobre o alinhamento dos trabalhos daquela 

sessão, referindo que a Assembleia Municipal Jovem integrava-se nas “Jornadas Escolares de 

2019”, promovidas pelo Município de Odemira. Este ano, as Jornadas Escolares decorriam em 

São Teotónio, sendo o quarto ano de descentralização do evento. Referiu ainda que, desde o 

primeiro momento, a Assembleia Municipal de Odemira se associou às Jornadas Escolares 

como forma de divulgação deste órgão autárquico, democraticamente eleito, e de colaboração 

com as escolas para a construção de uma cidadania ativa junto dos mais novos. Explicou ainda 

aos alunos o funcionamento da Assembleia Municipal de Odemira, salientando que à 

semelhança daquele Órgão Municipal, os alunos responsáveis pela apresentação dos projetos 

das suas escolas iriam ser “Deputados” e tomavam lugar nesta sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal, dispostos em “bancadas” reservadas para cada escola. Nessa 

conformidade, apresentou-os a todos, pelos seus nomes e escolas. Seguidamente, deu a 

conhecer a constituição da Assembleia Municipal de Odemira, num total de trinta e quatro 

elementos, de diferentes forças políticas. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto Único: ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM – “EMPREENDEDORISMO”.  --  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia informou que a ordem de apresentação dos 

projetos foi previamente definida em reunião do Conselho Diretivo Local, dividida por Ciclo de 

Ensino (Terceiro Ciclo e Secundário) e, bem assim, referiu que estavam representados naquela 

sessão as seguintes Escolas e ou Agrupamentos de Escolas: Agrupamento de Escolas de 

Odemira; Colégio Nossa Senhora da Graça, de Vila Nova de Milfontes; Agrupamento de 

Escolas de Colos; Agrupamento de Escolas de São Teotónio, Agrupamento de Escolas de 

Sabóia e Escola Profissional de Odemira. ------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Procedeu-se então à apresentação dos trabalhos das respetivas Escolas/ Agrupamentos 

de Escolas, pela ordem previamente definida, designadamente: ----------------------------------------  

 ---------- 1) TERCEIRO CICLO DE ENSINO -----------------------------------------------------------  

 ---------- A) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABÓIA ---------------------------------------------  

 ---------- Representado pelo(a)s aluno(a)s Catarina Azevedo, Lara Cortes, Gabriel Coelho, 

Simão Dias e Catarina Lourenço, que apresentaram o Projeto “SABentura-te!”, que 

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

 ---------- PROJETO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “SABENTURA-TE! --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Espaço de diversidade e partilha de experiências em contato com a natureza.-------------  

 ---------- Objetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Recuperar a Escola de Totenique para a utilização de toda a comunidade educativa; --  

 ----------  - Proporcionar novos modelos pedagógicos e formativos; -----------------------------------  

 ----------  - Criar um espaço de múltiplas utilizações que pudesse ser usado por diferentes 

escolas do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ideia: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Recuperar uma antiga escola de forma a dinamizar diferentes atividades e promover o 

convívio entre escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Atividades: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Intercâmbios escolares; Acantonamentos e acampamentos; Caminhadas e passeios de 

BTT; Observação de estrelas; Observação de aves; Aulas ao ar livre; Workshops; Festas 

temáticas; Provas de orientação; Sessões de cinema. -----------------------------------------------------  

 ---------- Parcerias: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Recolher o apoio das diferentes organizações do território: Junta de Freguesia de 

Saboia; CM de Odemira; Empresas do território; Associações do concelho. -------------------------  
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 ---------- Divulgação: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Panfletos; Cartazes; Redes sociais; Apresentações; Rede de comunicação da CM de 

Odemira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O nosso compromisso: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nós, Escola de Saboia, comprometemo-nos a dinamizar o espaço por um período de 5 

anos. Assim, os 5000,00€ serviriam para tornar o espaço utilizável: -----------------------------------  

 ----------  - Reabilitação geral do espaço --------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Arranjo de equipamentos. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O nosso objetivo é começar a utilizar o espaço a partir de Janeiro de 2020. ---------------  

 ---------- Vantagens do projeto:-------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Contacto com a natureza: Um espaço único, em contacto direto com a natureza e o 

meio ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Atividades outdoor: um local perfeito para realizar atividades na água, torneios de 

BTT, orientação, entre outros.--------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Reutilizar um espaço: Uma construção ainda em condições razoáveis e que pode ser 

aproveitada com um baixo custo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um espaço educativo em contacto com a natureza, onde poderemos dinamizar 

múltiplas atividades. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com este projeto queremos receber as escolas de todo o concelho para poderem fazer 

atividades na natureza em Saboia. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como funciona? -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Clube do desporto - Gere o espaço e as atividades; ------------------------------------------  

 ----------  - Aberto à Comunidade – Marcações. -----------------------------------------------------------  

 ---------- O que já fizemos? -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Visitámos o espaço: Analisámos todas as necessidades de reabilitação; 2. 
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Realizámos um vídeo: Apresentação do espaço e das suas potencialidades; 3. Contactos com 

parceiros: Já apresentámos o nosso projeto aos parceiros na freguesia. -------------------------------  

 ---------- O que vamos fazer? ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Arranjar o espaço exterior (cortar ramos, aparar a relva, eliminar as silvas). ------------  

 ----------  - Organizar um dia de voluntariado onde cada turma ajudará na limpeza e recuperação 

do espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Angariar fundos para os arranjos finais, mobiliário e decoração do espaço. -------------  

 ----------  - Selecionar mobiliário e equipamentos que possam ser cedidos e reutilizados. ----------  

 ---------- Um projeto para todos os alunos de Odemira. De Saboia para Odemira.” -----------------  

 ---------- B) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLOS ----------------------------------------------  

 ---------- Representado pelo(a)s aluno(a)s Luana Batista, Leonor Mira Pires, Maria Joana Costa, 

Nina Vandjik e Lucas Gonçalves, que apresentaram o Projeto “Viaja Connosco”, que 

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

 ---------- PROJETO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “VIAJA CONNOSCO ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- «O mundo é como um livro e quem não viaja lê somente a primeira página. Santo 

Agostinho» ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Site de promoção de todas as visitas de estudo realizadas em Odemira---------------------  

 ---------- Pretendemos oferecer informação sobre como organizar uma viagem. ---------------------  

 ---------- Queremos criar um espaço de promoção e partilha de informação junto de todos os 

jovens do concelho de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Motivação para o Projeto: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estamos a organizar a nossa primeira viagem de finalistas/visita de estudo e temos tido 

um conjunto de dificuldades, por isso queremos simplificar todo este processo para os futuros 

viajantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Portal com informação para jovens ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - Organizar uma visita de estudo: Dicas/Orientações; Deslocações; Transfers; 

Angariação de Fundos; Dúvidas/Sugestões. ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - Viaja Connosco: Espaço de reportagem de todas as visitas efetuadas pelo concelho; 

Repositório de fotos, imagens e vídeos; Ponto de situação de todas as viagens; Apoiar visitas de 

estudo de outras escolas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Planear a viagem: Escolher o destino; Angariação de fundos; Planear transportes e 

transfers. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A viagem: Locais a visitar; Alojamento; Refeições; Transportes. ---------------------------  

 ---------- A reportagem: Fotos; Vlogs; Artigos; Crónicas de viagem. ----------------------------------  

 ---------- Características do Projeto: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Portal com caráter informativo sobre organização de viagens; ----------------------------  

 ----------  - “Experiencia connosco” consiste num desafio para que as escolas do concelho de 

Odemira organizem as suas viagens/visitas de estudo; ---------------------------------------------------  

 ----------  - Site colaborativo que permite a partilha de experiências entre todos os jovens do 

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

 ---------- Como será dado a conhecer o Projeto às outras Escolas? -------------------------------------  

 ---------- Site; Vídeo promocional do nosso site; Apresentações às escolas do concelho; Jornais 

escolares; Cartazes; Partilhas nas redes sociais. -----------------------------------------------------------  

 ---------- De que forma é que serão selecionadas as Escolas que receberão apoio para as suas 

viagens?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Das escolas / turmas candidatas ao prémio serão apoiadas as 3 melhores. ---------------  

 ----------  - Serão selecionadas na condição de se comprometerem a partilhar as suas 

fotos/vídeos das viagens que realizarem, para as publicarem no nosso site. --------------------------  

 ---------- Etapas necessárias para implementar o projeto: ------------------------------------------------  
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 ----------  - Recolha de Informação: Pesquisar e criar conteúdos para o site; Definir a estrutura 

do site; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criação do site: 1ª Fase - desenvolvida por nós; 2ª Fase - versão criada por 

profissionais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Divulgação do projeto: Faremos a divulgação do projeto junto das escolas do 

Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Experiencia Connosco: Lançamento da iniciativa e receção de inscrições; Seleção 

das turmas vencedoras. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Parcerias: ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Escolas do concelho de Odemira e Câmara Municipal de Odemira. ------------------------  

 ---------- Porque é que este projeto será importante para o concelho? ----------------------------------  

 ----------  - Facilitar e apoiar a realização de viagens para os alunos do concelho; -------------------  

 ----------  - Proporcionar aos alunos do concelho novas experiências e o conhecimento de novas 

culturas;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Partilhar experiências que estimulem e inspirem os jovens de Odemira. -----------------  

 ---------- Orçamento: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Site: Criação do site - Atualizações - Divulgação = 3000,00€ -----------------------------  

 ----------  - Patrocínio a viagens de estudo: 3 viagens por ano - Apoio de 200,00€ = 2000,00€ ----  

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

 ----------  - Incentivar os jovens do concelho de Odemira a viajar; -------------------------------------  

 ----------  - Facilitar a organização de uma visita de estudo/finalistas; ---------------------------------  

 ----------  - Oferecer dicas úteis e adaptadas à realidade de Odemira. ----------------------------------  

 ---------- «As pessoas não fazem viagens, as viagens fazem as pessoas! John Steinbeck»”. --------  

 ---------- C) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO TEOTÓNIO: ----------------------------------  

 ---------- Representado pelas alunas Maria Guerreiro, Adelaide Fernandes, Leonor Viana e 
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Adriana Conceição, que apresentaram o Projeto “Odemar”, que seguidamente se transcreve: ----  

 ---------- PROJETO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “ ODEMAR ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma marca artesanal de sabonetes inspirados no mar, na natureza e na diversidade da 

Costa Alentejana. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabia que o óleo é um dos principais responsáveis pela contaminação da água? ----------  

 ---------- Impacto do óleo na água: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - O óleo de cozinha possui uma densidade inferior à da água. -------------------------------  

 ----------  - Quando os dois estão misturados, o óleo posiciona-se sobre a água, formando uma 

película.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A camada de óleo sobre a água prejudica a entrada de luz e de gás oxigênio, 

afetando consideravelmente o ambiente aquático. --------------------------------------------------------  

 ---------- Objetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Vender os sabonetes como lembrança do local. ----------------------------------------------  

 ----------  - Diminuir a poluição ambiental. -----------------------------------------------------------------  

 ----------  - Promover o concelho de Odemira através de um produto único e que identifique a 

região. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aromas da região: Flores; Eucalipto; Alecrim; Mel. -------------------------------------------  

 ---------- Fornecedores: Restaurantes; Casas; Refeitório da Escola. ------------------------------------  

 ---------- Iremos fazer a recolha seletiva dos óleos. -------------------------------------------------------  

 ---------- Embalagem: Cartão; Mensagem motivacional; Logo; Nome da marca; Uma 

embalagem artesanal, feita à mão. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Clientes: Turistas; Hotéis; Supermercados; Hóspedes de hotéis. ----------------------------  

 ---------- Divulgação e Comercialização: Redes sociais; Comércio local; Feiras do concelho; 

Festividades Escolares. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Parceria: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Procurar estabelecer parcerias com empresas que fazem a recolha de óleos, como a 

Prio; ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Desenvolver nas escolas um projeto sobre o impacto que o óleo que usamos em 

nossas casas tem no ambiente! -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Preços de venda: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Custo de produção – 0,30€/unidade; -----------------------------------------------------------  

 ----------  - Sabonete Pequeno – 1,00€; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Sabonete Grande – 1,50€. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para que queremos os 5000,00€?: ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - Espaço e equipamento para produção – Espaço; Fogão; Recipiente para recolher os 

óleos; Formas; Batas; Luvas. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Materiais para sabonetes – Reagentes; Corantes; Cartão / material para embalagem; 

Papel reciclado; Aromas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Divulgação do projeto: Cartazes; Folhetos; Redes Sociais. --------------------------------  

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

 ----------  - É um projeto amigo do ambiente, que reaproveita óleos utilizados; ----------------------  

 ----------  - Promovemos a nossa região com um produto único e artesanal, a partir de aromas do 

nosso território. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabia que… 1 litro de óleo usado polui cerca de…1.000.000 litros de água! Por isso 

apoie o nosso projeto!” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- D) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA ------------------------------------------  

 ---------- Representado pelas alunas Ana Ferreira, Carolina Ventura, Érica Silva, Joana Silva, 

Lara Guerreiro, Maria Paulino e Daniela Ventura, que apresentaram o Projeto “Focinhos 

Felizes”, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------------  
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 ---------- PROJETO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “FOCINHOS FELIZES ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quais os problemas? --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A mudança da lei que impede que os animais do canil sejam abatidos, leva a que 

existam menos vagas para outros animais; -----------------------------------------------------------------  

 ----------  - Os animais passam demasiado tempo no canil e não se movimentam o suficiente 

para o seu bem-estar; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Abandono dos animais; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - População pouco sensibilizada para os animais. ---------------------------------------------  

 ---------- Ideia! --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A nossa ideia consiste em melhorar/aumentar o canil, promover a adoção dos animais 

e proporcionar-lhes melhores condições de vida. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Criando uma zona de lazer para que os animais possam estar / andar ao ar livre. ---------  

 ---------- Ação a realizar: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Criação de um espaço de lazer para os cães poderem estar ao ar livre e assim poderem 

ter uma melhor qualidade de vida. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ações a apoiar: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Organizar campanhas de adoção, distribuindo cartazes e panfletos com os animais 

que estão para adoção;-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Organizar campanhas de voluntariado, em parceria com o banco local de 

voluntariado de Odemira; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Angariar fundos para o canil distribuindo mealheiros em locais públicos para as 

pessoas poderem ajudar sem grande esforço; --------------------------------------------------------------  

 ----------  - Apadrinhar animais, ficando o padrinho encarregue de doar comida, brinquedos ou 

dinheiro ao cão ou cadela escolhido. ------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Criação de contas em redes sociais (Facebook e Instagram) para divulgar o projeto e 

as diferentes ações de sensibilização. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vantagens do projeto: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Melhorar a qualidade de vida dos animais; ---------------------------------------------------  

 ----------  - Animais mais saudáveis, -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Mais cães serão adotados. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, teremos animais que serão mais facilmente adotáveis. -------------------------------  

 ---------- O que já fizemos? -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Visitámos o canil municipal; --------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Entrámos em contacto com a veterinária do município; ------------------------------------  

  ---------  - Falámos com o funcionário responsável pelo canil; -----------------------------------------  

 ----------  - Definimos uma ação prioritária a desenvolver.-----------------------------------------------  

 ---------- Zona de Lazer para os cães:------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Um espaço vedado com rede; -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Rampas para os cães; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Obstáculos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Manilhas e tubos; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Pavimento em betão; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Canalização e sargetas para esgoto. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Gostamos dos animais! -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Queremos contribuir para o seu bem-estar! -----------------------------------------------------  

 ---------- Queremos que o Concelho de Odemira seja um território amigo dos animais. ------------  

 ---------- Já temos um apoio de peso, juntem-se a nós… -------------------------------------------------  

 ---------- Se gostam tanto de animais como nós e querem fazer de Odemira, um Concelho mais 

amigo dos animais… ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Juntem-se à nossa causa e votem na nossa ideia!!” --------------------------------------------  

 ---------- 2) ENSINO SECUNDÁRIO ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Representado pelas alunas Marisa Sobral, Daniela Pacheco, Luciana Guerreiro, Inês 

Pacheco e Mariana Durães, que apresentaram o Projeto “Empreende na Escola”, que 

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

 ---------- PROJETO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “EMPREENDE NA ESCOLA --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 12º ano, e agora o que fazer? Quem termina este ano o 12º ano? ----------------------------  

 ---------- Quantos de vocês sabem o que querem fazer no futuro? --------------------------------------  

 ---------- Pensam ficar em Odemira? ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quem já pensou em ser um empresário de sucesso? -------------------------------------------  

 ---------- Quantos de vós têm uma ideia de negócio inovadora? ----------------------------------------  

 ---------- Mas sabem o que têm de fazer para criar esse negócio? ---------------------------------------  

 ---------- Ou pôr em prática essa inovação? ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabem a que apoios e financiamentos recorrer se quiserem criar um negócio? ------------  

 ---------- Sabem que a Câmara Municipal de Odemira poderá apoiar-vos?----------------------------  

 ---------- Um projeto do município de Odemira - Odemira Empreende --------------------------------  

 ---------- Tem como objetivo a promoção do desenvolvimento económico do Concelho e apoiar, 

dinamizar e impulsionar o tecido empresarial. ------------------------------------------------------------  

 ---------- 774.393,18€ - Montante atribuído para financiamento de projetos entre julho de 2015 e 

dezembro de 2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Oficina do empreender - Este é o local onde se podem informar sobre este programa! --  

 ---------- E se a Oficina do empreendedor for até ti? ------------------------------------------------------  

 ---------- A nossa proposta é que o programa Odemira Empreende esteja presente dentro das 
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escolas e mais próximo de vocês alunos… -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A nossa ideia: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Criar diferentes polos Odemira Empreende nas escolas ---------------------------------------  

 ---------- Projeto: Empreende na Escola ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Objetivo: Criação de polos de Odemira Empreende nas escolas -----------------------------  

 ---------- Missão: Dar a conhecer e ajudar os alunos a implementarem projetos de negócios 

inovadores -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Visão: Dotar todos os alunos de concelho de Odemira com competências 

potenciadoras de inovação e de criação de novos negócios. ---------------------------------------------  

 ---------- Pretende-se: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criar um projeto educativo de empreendedorismo nas escolas; ---------------------------  

 ----------  - Constituir uma rede de empreendedorismo no território, mais direcionada e próxima 

dos jovens; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Estimular o empreendedorismo jovem, com vista a criação de novos negócios e 

empregos na região; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criar oportunidades para fixar os jovens ao território. --------------------------------------  

 ---------- Um projeto em rede e de articulação das diferentes estruturas e iniciativas existentes: 

Escolas; Câmara Municipal de Odemira; Associações Juvenis; Associações Empresariais; 

Empresas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como funciona? -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Escolas: 1 embaixador por escola (que estabelece a ligação com a Oficina do 

Empreendedor); Equipas de 3 alunos finalistas (que acompanham o projeto); -----------------------  

 ----------  - Câmara Municipal de Odemira: 1 pessoa que se desloca às escolas regularmente;-----  

 ----------  - Empresas: Trazer empresários e empreendedores às escolas. ------------------------------  

 ---------- Iniciativas a realizar nas escolas:------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Sessões de empreendedorismo; Workshops de Criatividade e Geração; Visitas de 

Empreendedores; Concurso Escolas Empreendedoras de Odemira. ------------------------------------  

 ---------- Concurso Escolas Empreendedoras de Odemira: -----------------------------------------------  

 ---------- Dirigido especialmente aos alunos do ensino secundário e finalistas; Premiar as ideias 

mais inovadores e empreendedoras (2.000€); Dar a conhecer e direcionar os alunos para os 

apoios existentes no âmbito do ODEMIRA EMPREENDE. --------------------------------------------  

 ---------- Orçamento: 5.000,00€ = Concurso de ideias - 2.000,00€; Merchandising - 1.000,00€; 

Palestras - 1.000,00€; Deslocações - 500,00€; Diversos - 500,00€; ------------------------------------  

 ---------- Saí de Odemira para estudar, para aprenderes e para teres novas 

experiências…mas…No final de tudo isso, volta…Para ajudares a criar o futuro de Odemira ----  

 ---------- Queremos alargar horizontes e explorar oportunidades, fazendo de ti um jovem mais 

empreendedor! Alinhas?”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B) COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GRAÇA – VILA NOVA DE MILFONTES ---------  

 ---------- Representado pelo(a)s aluno(a)s Francisca Couto, João Candeias, Marta Conceição, 

Simão Gonçalves e Tomás Pires, que apresentaram o Projeto “Namastê”, que seguidamente se 

transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PROJETO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “NAMASTÊ -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Migração - Movimento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, de forma 

temporária ou permanente. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Movimentos Migratórios - Desastres ambientais; Guerras, perseguições políticas; 

Procura de trabalho; Melhores condições de vida. --------------------------------------------------------  

 ---------- Os portugueses na sua viagem rumo a Ásia passaram por territórios africanos, como o 

Cabo das Tormentas depois nomeado como Cabo da Boa Esperança até que chegaram a Ásia. 

Esta já foi a nossa realidade. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Ásia sempre exerceu um fascínio sobre os portugueses. Daí vinham as tão 

valorizadas especiarias, produtos luxuosos como o marfim, as pedras preciosas e os produtos 

corantes usados na indústria tintureira. Hoje Portugal é fascinante para muitos imigrantes. -------  

 ---------- Nos últimos anos a demografia nacional ganhou diversidade e complexidade. Sem a 

imigração seríamos menos, mais pobres e mais velhos. --------------------------------------------------  

 ---------- Contexto e realidade atual de Odemira: ----------------------------------------------------------  

 ----------  - Nesta realidade há, ainda muito conhecer! ----------------------------------------------------  

 ----------  - Histórias de vida, percursos, culturas e interesses -------------------------------------------  

 ---------- Problemas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A dificuldade de adaptação dos imigrantes mais jovens do concelho. Os problemas 

encontram-se agrupados nos seguintes tópicos – exclusão e discriminação social; desempenho 

escolar; isolamento social; e, falta de comunicação e compreensão. -----------------------------------  

 ---------- A NOSSA IDEIA -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Objetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Sensibilizar a comunidade escolar para a resolução destes problemas; -------------------  

 ----------  - Realizar eventos que promovam a troca de experiências; ----------------------------------  

 ----------  - Criar um kit pedagógico com material de apoio para o professor. ------------------------  

 ---------- Um projeto - 3 Atividades Chave: ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - Guia de sensibilização - Dar a conhecer aos professores a cultura de origem dos 

imigrantes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Vídeo de Sensibilização - Sensibilizar os alunos para a proximidade cultural e um 

melhor acolhimento dos colegas imigrantes; --------------------------------------------------------------  

 ----------  - Equipas de apoio ao imigrante - Existência de uma equipa que apoie e acompanhe os 

imigrantes no seu processo de integração.------------------------------------------------------------------  

 ---------- Guia de Sensibilização para Professores ---------------------------------------------------------  
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 ----------  - Caracterização da Cultura de Origem dos Imigrantes: principais características da 

cultura; costumes dos imigrantes; gastronomia (pratos típicos, hábitos alimentares); língua 

(dicionário de palavras simples para facilitar a comunicação); artes e cultura. -----------------------  

 ----------  - Guião de Atividades a desenvolver com os Alunos Imigrantes: O guião terá 

sugestões de atividades a realizar em diferentes disciplinas (História, Geografia, Música, 

Religião e Moral, Formação Cívica) e sugestões de iniciativas a realizar (Karaoke, Caça ao 

Tesouro, Feira de Culturas). ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vídeos de Sensibilização ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Pretendemos criar um vídeo animado para sensibilizar os alunos para a importância 

de acolher bem os colegas imigrantes para que estes não se sintam isolados e excluídos. ----------  

 ----------  - Ao conhecer melhor a cultura dos imigrantes, será mais fácil recebê-los e apoiar a 

sua integração na nossa comunidade. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - O vídeo irá incluir informações sobre a história e cultura de forma a mostrar que 

existe uma proximidade entre ambos os países, até mesmo porque nós portugueses, já fomos 

imigrantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Equipas de Apoio ao Imigrante -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Cada escola deve designar um professor ou mais para que estes com informação e 

tempo possam fazer o acolhimento aos alunos imigrantes. ----------------------------------------------  

 ----------  - Os alunos poderão ter o apoio de um tutor (professores de inglês) que os acompanhe 

e encaminhe na sua fase de integração, contribuindo para o seu sucesso escolar. --------------------  

 ---------- O Projeto na Prática ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Identificar uma pessoa na comunidade imigrante que sirva de elo de ligação -

Pesquisa e Reconhecimento da Cultura. --------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Produção de conteúdos para o vídeo e manual - Em articulação com os professores e 

elemento da comunidade imigrante. -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Definição de tarefas e ajuste de horários - Constituição da equipa de tutores. ----------  

 ----------  - Produção do vídeo e do manual - Estes materiais serão produzidos por empresas. -----  

 ---------- Orçamento: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 2.000,00€ - Produção do vídeo;-----------------------------------------------------------------  

 ----------  - 3.000,00€ - Conceção e produção do manual. ------------------------------------------------  

 ---------- O projeto no futuro: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No futuro este projeto poderá crescer integrando novas iniciativas e atividades, tais 

como: --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Tradução dos softwares utilizados nas escolas; ----------------------------------------------  

 ----------  - Apadrinhamento dos jovens imigrantes pelos colegas; -------------------------------------  

 ----------  - Aulas de português língua não materna; ------------------------------------------------------  

 ----------  - Criação de um dia por semana em que se comam refeições tradicionais; ----------------  

 ----------  - Tradução das ementas escolares. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Importância para o Concelho: ---------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Embora o município seja muito dinâmico e empenhado na integração dos 

imigrantes, sentimos que ao nível escolar existe ainda muito a fazer para combater a exclusão e 

isolamento social. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Todos os dias chegam ao concelho e às escolas de Odemira muitos imigrantes e é 

urgente encontrar soluções para que eles sejam integrados na nossa comunidade com maior 

facilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Por outro lado, importa também que as comunidades escolares estejam melhor 

preparadas e tenham mais conhecimento da cultura e hábito dos alunos que irão integrar e 

receber.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira no Centro do Mundo.” ------------------------------------------------------------------  

 ---------- C) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA ------------------------------------------  
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 ---------- Representado pelo(a)s aluno(a)s Matilde Gonçalves, João Lopes, Rita Inácio, 

Rupinderjit Kaur e Simrajit Kaur, que apresentaram o Projeto “Geração Youtuber – De 

consumidores a produtores”, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------  

 ---------- PROJETO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “GERAÇÃO YOUTUBER – DE CONSUMIDORES A PRODUTORES” ---------------  

 ---------- Os jovens estão atualmente expostos aos (multi)media de forma muito intensa e 

extensa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta exposição, se por um lado provoca um desejo de participação, de fazer parte desta 

sociedade cheia de imagem e música, por outro lado pode levar a um consumo acrítico por não 

ser dominado pelos próprios, nem mediatizado. Pretende-se com este programa criar as 

condições para que os jovens estudantes experimentem as técnicas necessárias para a produção, 

edição e publicação de conteúdos multimédia, numa perspetiva da educação para os media, 

ensinando a tirar partido das aplicações livres, plataformas digitais e dispositivos móveis. Após 

uma formação inicial serão lançados concursos temáticos para os alunos organizados em 

equipas. É fundamental que as oficinas sejam dinamizadas por um profissional com currículo 

na área do jornalismo, com experiência na produção de conteúdos multimédia (escrita, 

fotografia, rádio e vídeo). Estas ações terminam sempre com a publicação nas plataformas 

existentes ou outras que se venham a criar. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Conteúdos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - noções de fotografia e captação de vídeo; -----------------------------------------------------  

 ----------  - noções de captação de som; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------  - prática de registo fotográfico e audiovisual; --------------------------------------------------  

 ----------  - plataformas e aplicações de edição de texto, fotografia, vídeo e áudio; ------------------  

 ----------  - emissão de rádio; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - produção de texto jornalístico; ------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - publicação de texto, imagem e vídeo, clips e podcasts, no youtube e em outras redes 

sociais; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Objetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - adquirir competências na área da literacia para os media; ----------------------------------  

 ----------  - desenvolver hábitos de leitura crítica dos media; --------------------------------------------  

 ----------  - praticar técnicas de produção e pós produção de um produto multimédia, incluindo 

equipamentos e aplicações; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - praticar adaptação e publicação em diferentes plataformas; --------------------------------  

 ----------  - dominar e praticar de técnicas de entrevista e comunicação jornalística; ----------------  

 ----------  - desenvolver trabalho colaborativo; -------------------------------------------------------------  

 ----------  - desenvolver o pensamento crítico e criativo; -------------------------------------------------  

 ----------  - criar uma plataforma de comunicação e partilha entre jovens e com a comunidade. ---  

 ---------- Público-alvo: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Alunos que frequentam o 3º ciclo e ensino secundário das escolas do território (por 

inscrição); -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Colos - 1 grupo; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Sabóia - 1 grupo; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Damião - 2 grupos; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - São Teotónio - 2 grupos; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Secundária Odemira - 5 grupos; ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - Colégio - 3 grupos; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - E.P.O. - 3 grupos ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Total 17 grupos de 16 = 272 alunos. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Parcerias: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Rede de bibliotecas escolares, Rádio Internacional Odemira, Tic Tac (Gazeta do 
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Mira), associações de estudantes. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sequenciamento das ações: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Aquisição de equipamento para as bibliotecas escolares, com dispositivos móveis e 

microfones para apoio aos alunos; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Divulgação e motivação dos alunos de todas as escolas. Inscrições; ---------------------  

 ----------  - Oficinas de formação sobre produção e pós-produção multimédia (alunos e 

docentes) 2 blocos de 90 minutos; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Atividades de aplicação com apoio online; ---------------------------------------------------  

 ----------  - Criação de um canal de comunicação online e/ou utilização dos existentes; ------------  

 ----------  - Lançamento de concursos temáticos; ----------------------------------------------------------  

 ----------  - Entrega de prémios; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Entrega da gestão das plataformas criadas às associações de estudantes. ----------------  

 ---------- Problemas identificados: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Falta de uma plataforma e das ferramentas para dar voz aos jovens e torná-los mais 

ativos no desenvolvimento do território; -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Falta de divulgação de atividades e projetos realizados nas escolas e que, de outra 

forma, não saem para a comunidade; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Valorizar os projetos e ideias realizados nas escolas. ---------------------------------------  

 ---------- Conceito: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Produção e partilha de pequenos clips de vídeo para a comunidade; ---------------------  

 ----------  - Partilha através das plataformas existentes e outras que se criem; ------------------------  

 ----------  - Compartimentação por secções de lógica temática; -----------------------------------------  

 ---------- Ações: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Equipar as bibliotecas escolares; ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - Promover atividades; -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Formar os participantes; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Lançar concursos temáticos; --------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Publicar e partilhar. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Temáticas passíveis de abordagem: --------------------------------------------------------------  

 ----------  - a própria multimédia (como fazer); ------------------------------------------------------------  

 ----------  - alimentação e saúde; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - desporto; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - projetos escolares; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - atividades fora da escola; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - turismo e ambiente; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - igualdade e multiculturalidade; -----------------------------------------------------------------  

 ----------  - fake news; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - gaming; ... ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Orçamentação: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Equipamentos e aplicações: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Por cada biblioteca escolar (x7):----------------------------------------------------------------  

 ----------  - tablet; €170 ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - cartão de memória; €20 --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - tripé; €150------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - microfone; €20 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Por biblioteca: €360 ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Total : € 2520 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Formação (x16): -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 6 horas por grupo, por grupo: €120 ------------------------------------------------------------  

 ---------- Total: € 1920 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Concurso: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - prémios: €500 -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Total do programa: €5000”. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

respetiva sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que agradeceu a todos os 

intervenientes e informou que iriam proceder ao período de debate aberto aos presentes, 

mediante inscrição prévia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entre os aluno(a)s (adiante designados por “deputados”) representantes das escolas 

registou-se um debate sobre a exequibilidade de algumas propostas apresentadas, bem como de 

esclarecimentos de dúvidas surgidas, designadamente: --------------------------------------------------  

 ----------  - os deputados do Agrupamento de Escolas de Odemira (Ensino Secundário) 

perguntaram aos deputados do Agrupamento de Escolas de São Teotónio se o óleo usado no 

fabrico dos sabonetes, após utilização destes, também não iria junto da água para o rio e o mar, 

tendo sido respondido que a densidade do óleo nos sabonetes seria muito inferior e menos 

poluente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - os deputados da Escola Profissional de Odemira consideraram, relativamente ao 

projeto apresentado pelo Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de Milfontes, que não 

se tratava de uma ideia inovadora, uma vez que em todas as escolas já existe um projeto 

relacionado com a interculturalidade. Quanto à alimentação, referiram que a Escola 

Profissional de Odemira já tinha ementas variadas, com pratos vegetarianos ou para quem não 

comesse carne de porco. Nessa conformidade, questionaram se não tinham efetuado uma 

pesquisa relativamente aos projetos já implementados nas escolas do concelho. Os deputados 

do Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de Milfontes responderam que tinham 
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efetuado a pesquisa e o seu projeto era inovador quanto à criação do “guia de sensibilização 

para professores”, que facilitará a comunicação entre alunos migrantes e professores, quer em 

termos de língua, quer de cultura. Os deputados da Escola Profissional de Odemira 

perguntaram ainda como iriam criar um guia que fosse percetível para professores e alunos com 

línguas diferentes, tendo sido informado pelos deputados do Colégio Nossa Senhora da Graça 

de Vila Nova de Milfontes que o guia seria produzido nas diversas línguas maternas dos 

migrantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------  - os deputados do Agrupamento de Escolas de São Teotónio perguntaram aos 

deputados do Agrupamento de Escolas de Odemira (Terceiro Ciclo) como pretendiam atingir o 

lucro com aquele projeto, uma vez que o empreendedorismo pressupunha uma ideia inovadora 

que gerasse dinheiro. Nesse sentido, consideraram que o Projeto “Focinhos Felizes” se 

enquadrava mais no âmbito do Orçamento Participativo. Os deputados do Agrupamento de 

Escolas de Odemira (Terceiro Ciclo) relembraram que para além da verba atribuída ao projeto 

vencedor, de cinco mil euros, pretendiam dinamizar angariações de fundos e mealheiros de 

ajuda e, bem assim, referiram que o intuito do projeto não era o lucro, mas sim proporcionar 

melhores condições de vida aos animais que estavam no canil. ----------------------------------------   

 ----------  - os deputados do Agrupamento de Escolas de Odemira (Ensino Secundário) 

perguntaram aos deputados do Agrupamento de Escolas de Sabóia se os cinco mil euros 

atribuídos ao projeto vencedor eram suficientes para recuperar a Escola de Totenique que se 

encontra num estado muito abandonado, tendo sido informado que, para além da verba 

atribuída pelo Município de Odemira, pretendiam reciclar e recuperar alguns objetos, bem 

como promover angariações de fundos e parcerias. ------------------------------------------------------  

 ----------  - os deputados do Agrupamento de Escolas de Odemira (Ensino Secundário) 

consideraram que o projeto apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Colos não era 

inovador, porque já existiam vários sites de viagens, tendo esta opinião sido contestada pelos 
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deputados do Agrupamento de Escolas de Colos que referiram que não existia um site de 

viagens adaptado ao concelho de Odemira, onde fosse divulgada a gastronomia, os pontos 

turísticos, entre outros aspetos importantes.----------------------------------------------------------------  

 ----------  - os deputados do Agrupamento de Escolas de São Teotónio discordaram da opinião 

dos deputados do Agrupamento de Escolas de Odemira (Ensino Secundário) em relação ao 

Projeto apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Colos e consideraram que o projeto 

“Geração Youtuber” também não era inovador, pois já existia em alguns concelhos. Tendo os 

deputados do Agrupamento de Escolas de Odemira (Ensino Secundário) referido que poderiam 

existir projetos semelhantes àquele em outros concelhos, mas no concelho de Odemira não 

existia e por isso a importância de ser implementado. ----------------------------------------------------  

 ----------  - os deputados do Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de Milfontes 

perguntaram aos deputados da Escola Profissional de Odemira se o projeto deles era restrito aos 

cursos profissionais e à própria escola, ou abrangeria outras escolas/ alunos, e se abrangesse 

como seria implementado. Os deputados da Escola Profissional de Odemira informaram que o 

projeto seria para todas as escolas que quisessem aderir, nas quais seria implementado um 

pequeno espaço onde regularmente se deslocavam técnicos do Município de Odemira, 

empreendedores ou outras equipas.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - os deputados do Agrupamento de Escolas de Sabóia perguntaram aos deputados do 

Agrupamento de Escolas de Odemira (Ensino Secundário) como funcionariam os concursos 

temáticos, tendo sido informado que inicialmente os alunos realizavam uma formação sobre a 

“melhor maneira de fazer vídeos” e posteriormente os vídeos realizados seriam integrados no 

concurso, como forma de incentivo. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - os deputados do Agrupamento de Escolas de São Teotónio perguntaram aos 

deputados do Agrupamento de Escolas de Odemira (Ensino Secundário) o que entendiam como 

“vídeo perfeito” e consideraram que se tratava de um conceito muito subjetivo, tendo os 
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deputados do Agrupamento de Escolas de Odemira (Ensino Secundário) informado que não 

existia propriamente um conceito específico, mas na formação iriam incentivar à realização de 

vídeos com conteúdos inovadores e de aprendizagem, dando como exemplo as melhores 

formas de estudar algumas disciplinas. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------  - os deputados do Agrupamento de Escolas de Sabóia perguntaram aos deputados do 

Agrupamento de Escolas de Odemira (Ensino Secundário) o que fariam se o canal dos vídeos 

não tivesse visualizações e como pretendiam dar seguimento ao projeto, tendo sido informado 

que os projetos só não tinham sucesso se os proponentes perdessem a vontade e a esperança. ----  

 ----------  - os deputados do Agrupamento de Escolas de Colos perguntaram aos deputados do 

Agrupamento de Escolas de Sabóia se a produção de sabonetes com essência de eucalipto não 

iria promover a replantação daquela árvore, que tantos problemas trazia ao País. Foi informado 

pelos deputados do Agrupamento de Escolas de Sabóia informaram que apenas eram utilizadas 

as folhas dos eucaliptos quando podados e, bem assim, relembraram que o projeto não continha 

apenas sabonetes com aquela essência. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------  - aos deputados do Agrupamento de Escolas de Odemira (Terceiro Ciclo) 

perguntaram aos deputados do Agrupamento de Escolas de Sabóia se tinham contactado algum 

técnico que atestasse as condições de segurança da estrutura do edifício da Escola de 

Totenique, tendo sido respondido que não houve essa necessidade, porque constataram através 

de visitas ao local que a estrutura era sólida. ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - registaram-se ainda duas intervenções por parte de alunos presentes no “público” 

que perguntaram aos deputados do Agrupamento de Escolas de Sabóia se tinham verificado se 

as infraestruturas elétricas e redes de saneamento estavam em condições e, bem assim, se o 

projeto podia ser utilizado para campo de férias por parte de alunos de outras escolas. Os 

deputados do Agrupamento de Escolas de Sabóia informaram que aquele projeto era destinado 

a toda a comunidade e com os cinco mil euros, a angariação de fundos e parcerias conseguiriam 
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restaurar o que fosse necessário. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, registaram-se também intervenções dos membros da Assembleia 

Municipal, designadamente: ----------------------------------------------------------------------------------  

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

congratulou todos os alunos pelos projetos apresentados e realçou o projeto apresentado pelo  

Agrupamento de Escolas de Sabóia, uma vez que conhecia a Escola do Totenique há muitos 

anos e merecia ser recuperada, revitalizada e colocada ao serviço da população e das escolas. 

Considerou ainda que os cinco mil euros atribuídos ao projetos vencedores seriam insuficiente 

para efetuar as obras necessárias à recuperação daquele espaço, no entanto, o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Sabóia tinha-lhe comunicado que contribuiria com mais vinte mil 

euros. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - a Senhora Maria Luísa Palma felicitou os alunos pelos projetos apresentados e 

referiu que todos mereciam uma enorme consideração, pois espelhavam o empenho e a vontade 

de inovar. Por fim, realçou os projetos que promoviam a recuperação da Escola de Totenique, a 

melhoria de condições dos animais do canil e a integração dos migrantes. ---------------------------  

 ----------  - o Senhor Pedro Gonçalves congratulou os alunos pelos projetos apresentados e 

destacou o projeto apresentado pelo  Agrupamento de Escolas de Sabóia, pela proposta de 

recuperação de um antigo edifício, para coloca-lo à disposição da comunidade escolar. -----------  

 ----------  - o Senhor Arménio Simão felicitou todos os alunos pelos projetos apresentados e 

informou que não iria particularizar nenhum, porque todos refletiam o trabalho desenvolvido, 

que cimentava desde logo a obrigatoriedade de saber trabalhar em equipa e ser empreendedor, 

factos que contribuirão muito para o futuro dos alunos. Reconheceu ainda o trabalho 

desenvolvido pelos professores e mentares que acompanharam os projetos. Por último, desejou 

que os temas apresentados venham a constituir de futuro motivo de discussão e de permanente 

diálogo, com o intuinto da sua implementação, porque todos os projetos tinham uma 
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componente muito forte em cada uma das respetivas especificidades. --------------------------------  

 ----------  - o Senhor Pedro Almeida referiu que o concelho de Odemira tinha uma grande 

diversidade e estrutura, a qual tinha sido espelhada nos projetos apresentados naquela sessão. 

Considerou que todos os projetos eram de elevados méritos e demonstravam uma grande 

vontade de fazer algo inovador e empreendedor, relembrando que nem todas as propostas de 

empreendedorismo tinham de ser apenas económicas, podendo ser também na vertente social. --  

 ---------- Por último, efetuou um agradecimento muito especial aos alunos que participaram nas 

atividades das Jornadas Escolares, bem como aos respetivos professores que ajudaram e 

monitorizaram os excelentes trabalhos. Desejou que continuassem a contribuir com os 

excelentes projetos para a Assembleia Municipal Jovem, considerando que se tratava de um 

espaço muito importante para o debate de ideias. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Registou-se também a intervenção do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal 

que agradeceu a presença de todos naquela sessão e destacou a importância da continuidade das 

Jornadas Escolares, porque ao longo dos anos, se vem notando a evolução na forma como os 

projetos são apresentados, bem como nas soluções propostas para o território do concelho. 

Referiu que todos os projetos eram importantes e demonstravam que tinham trabalhado em 

conjunto, tinham procurado identificar os problemas existentes no território e tinham 

apresentado as respetivas soluções. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Felicitou ainda a Vereadora Telma Guerreiro, bem como o Setor da Educação e todos 

os trabalhadores do Município de Odemira, pela organização das Jornadas Escolares que 

dignificam o trabalho desenvolvido pelo Município de Odemira, no âmbito da Educação. 

Felicitou a equipa do Setor de Desenvolvimento Económico do Município de Odemira, 

presente também naquela sessão, que diariamente trabalha as temáticas relacionadas com o 

empreendedorismo, junto dos empresários e empreendedores, com o objetivo de tornar o 

concelho cada vez mais empreendedor e com maior dinâmica económica, destacando-se nos 
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últimos anos nos setores agrícola e turístico. Referiu ainda que o Município de Odemira tem 

igualmente vindo a efetuar um trabalho importante de promoção e certificação dos produtos 

tradicionais do concelho, incentivando à capacidade empreendedora local. --------------------------  

 ---------- Informou ainda que o Município de Odemira tem implementado diversos programas 

de apoio ao empreendedorismo, sendo que um deles foi aflorado numa das apresentações o 

“Odemira Empreende”, que entre outras medidas notórias, permitiu já apoiar cerca de cem 

projetos de investimento, bem como a criação do próprio emprego. O Senhor Vice-Presidente 

da Câmara Municipal destacou também outros programas de apoio implementados pela 

Autarquia, designadamente a “Bolsa de Emprego Municipal” e o “Prémio Espírito 

Empreendedor”, sendo que no último, uma das medidas se podia aplicar aos jovens 

proponentes daquela sessão, com ideias empreendedoras e criativas. Referiu que nos últimos 

anos têm recebido poucas candidaturas àquele Prémio e, face aos projetos apresentados naquela 

sessão, não entendia o porquê, uma vez que existia qualidade e projetos/ ideias, pelo que 

desafiou a comunidade escolar a se candidatar. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Informou também que nos últimos anos, quando se falava em empreendedorismo, 

utilizam-se diversos termos técnicos, tais como, “startups”, “unicórnios”, “aceleradores”, “co-

working” e “pitch”, sendo que este último, retrata o que foi efetuado naquela sessão pelos 

proponentes, uma apresentação rápida, sucinta e clara, que passa por todas as vertentes do 

negócio e é efetuada a possíveis investidores. Nessa conformidade e dada a qualidade dos 

projetos apresentados, considerou que algumas daquelas ideias mereciam ter sido apresentadas 

a possíveis investidores e, nesse sentido, desejou que aquele “pitch” tivesse motivado os alunos 

a serem empreendedores no futuro. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal considerou ainda que os currículos 

escolares deviam ter mais enfoque sobre o empreendedorismo e em idades escolares mais 

novas, por forma a motivar os jovens, que têm ideias criativas, a procurarem o seu próprio 
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negócio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, fazendo referencia a uma expressão constante num dos projetos 

apresentados disse: “Estudem, aprendam novas experiências, mas no final voltem para ajudar a 

criar o futuro de Odemira. O Município de Odemira cá estará para criar as ferramentas 

necessárias para vos facilitar a voltar a Odemira, porque Odemira precisa de jovens, de futuro e 

das vossas ideias”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, registou-se a intervenção da Senhora Vereadora Telma Guerreiro que 

enalteceu a importância das Jornadas Escolares, que proporcionam o trabalho direto com os 

Agrupamentos de Escolas, com os Diretores, professores e sobretudo com os alunos, e 

permitem que durante uma semana os alunos convivam, vivam experiências relacionadas com 

as ciências e o desporto e sobretudo desenvolvam a participação cívica na Assembleia 

Municipal Jovem. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Congratulou os alunos pelos projetos apresentados, considerando que a capacidade e 

entrega dos jovens surpreendiam sempre de uns anos para os outros. Considerou que todos os 

projetos mereciam o respeito e consideração, não destacando nenhum em particular, e todos 

demonstram a preocupação que têm com o concelho de Odemira. -------------------------------------  

 ---------- Apelou ainda para que, independentemente do resultado da votação, não “baixassem 

os braços” e continuassem a lutar pelas respetivas propostas, para que elas venham a ser 

concretizadas, dando como exemplo a criação do skate-parque de São Teotónio que não tinha 

sido vencedor no Orçamento Participativo, mas devido à persistência do seu proponente junto 

das entidades e da população, era hoje uma realidade. Relembrou que o Município de Odemira 

tinha um conjunto de ferramentas que podem ajudar a concretizar as propostas e, para além 

daquelas já referidas pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, informou que também 

tinham ao dispor o Orçamento Participativo Jovem Nacional e os Orçamentos Participativos 

das Freguesias e do Município de Odemira. Apelou ainda para que continuassem a apresentar 



-31- 
04-04-2019 

propostas e projetos para o território e, para esse efeito, informou que se encontravam abertas 

candidaturas para “jovens inspiradores”, que permitia a colaboração dos jovens junto dos 

órgãos municipais. Informou também que este ano decorrerá novamente no verão o Projeto 

“Mexe-te”, que permitirá desenvolver ações de voluntariado nas freguesias. ------------------------  

 ---------- Por último, reiterou o agradecimento aos alunos pelos excelentes trabalhos 

apresentados e apelou à participação de todos em prol do futuro de Odemira. -----------------------  

 ---------- Findas as intervenções, procedeu-se à votação dos projetos, agrupados por Terceiro 

Ciclo e por Ensino Secundário, tendo-se obtido o seguinte resultado: ---------------------------------  

 ---------- 1. Votação dos Projetos apresentados por escolas do Terceiro Ciclo de Ensino: -----  

 ---------- a) Projeto “SABentura-te!” apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Sabóia: Foi 

aprovado por maioria, com dois voto a favor, um voto contra voto e três abstenções; --------------  

 ---------- b) Projeto “Viaja Connosco” apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Colos: Foi 

aprovado por maioria, com três votos a favor, um voto contra e duas abstenções. -------------------  

 ---------- c) Projeto “Odemar” apresentado pelo Agrupamento de Escolas de São Teotónio: Foi 

aprovado por maioria, com três votos a favor, um voto contra e duas abstenções. -------------------  

 ---------- d) Projeto “Focinhos Felizes” apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Odemira: 

Foi aprovado por maioria, com três votos a favor, zero votos contra e três abstenções. ------------  

 ---------- Verificando-se o empate na votação a favor nos Projetos do Terceiro Ciclo de Ensino 

apresentados pelos Agrupamentos de Escolas de Colos, de São Teotónio e de Odemira, 

procedeu-se a nova votação dos referidos Projetos, tendo-se obtido o seguinte resultado: ---------  

 ---------- a) Projeto “Viaja Connosco” apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Colos: Foi 

aprovado por maioria, com três votos a favor, dois votos contra e uma abstenção. ------------------  

 ---------- b) Projeto “Odemar” apresentado pelo Agrupamento de Escolas de São Teotónio: Foi 

aprovado por maioria, com três votos a favor, um voto contra e duas abstenções. -------------------  

 ---------- c) Projeto “Focinhos Felizes” apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Odemira: 
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Foi aprovado por maioria, com três votos a favor, dois votos contra e uma abstenção. -------------  

 ---------- Mantendo-se o empate na votação a favor dos três projetos em causa, a Mesa da 

Assembleia Municipal, na pessoa da sua Presidente, utilizou o voto de qualidade, tendo 

deliberado que seria vencedor o projeto “Focinhos Felizes”, do Agrupamento de Escolas de 

Odemira, por ter sido o Projeto que não obteve votos contra no primeiro momento de votação. --  

 ---------- 2. Votação dos Projetos apresentados por escolas do Ensino Secundário: ------------  

 ---------- a) Projeto “Empreende na Escola” apresentado pela Escola Profissional de Odemira: 

Obteve dois votos a favor, dois votos contra e duas abstenções;----------------------------------------  

 ---------- b) Projeto “Namastê” apresentado pelo Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova 

de Milfontes: Foi rejeitado por maioria, com dois votos contra, um voto a favor e três 

abstenções; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Projeto “Geração Youtuber – De consumidores a produtores” apresentado pelo 

Agrupamento de Escolas de Odemira: Foi rejeitado por maioria, com três votos contra, um voto 

a favor e duas abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que dois, dos três projetos apresentados no âmbito do Ensino Secundário, 

foram rejeitados, a Mesa da Assembleia Municipal, na pessoa da sua Presidente, utilizou o voto 

de qualidade para a obtenção da maioria no Projeto “Empreende na Escola”, apresentado pela 

Escola Profissional de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posteriormente, foram os dois Projetos mais votados nas respetivas categorias 

(Terceiro Ciclo e de Ensino Secundário), ou seja, o Projeto “Focinhos Felizes”, apresentado 

pelo Agrupamento de Escolas de Odemira e o Projeto “Empreende na Escola”, apresentado 

pela Escola Profissional de Odemira, respetivamente, submetidos a ratificação dos Membros da 

Assembleia Municipal, numa única votação, tendo sido deliberado aprovar os Projetos, por 

unanimidade, com vinte e dois votos a favor, zero votos contra e zero abstenções. -----------------  

 ---------- Seguidamente, procedeu-se à apresentação da evolução dos Projetos vencedores do 
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ano anterior pelos respetivos promotores/ alunos, ou seja, pelo Terceiro Ciclo, o Projeto “Mira, 

conhecer para preservar/ A bacia hidrográfica do Mira”, do Agrupamento de Escolas de Colos; 

e pelo Ensino Secundário, o Projeto “Pequeno documentário sobre o Rio Mira”, do 

Agrupamento de Escolas de Odemira, cujas Jornadas Escolares foram subordinadas ao tema 

“Rio Mira”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

congratulou-se pelo debate havido e agradeceu aos alunos pelos projetos apresentados; aos 

professores que acompanharam todo o trabalho ao longo do ano; aos Senhores Diretores que 

proporcionaram todo o envolvimento naquele projeto e à Câmara Municipal, por aquela 

iniciativa em prol da juventude do concelho de Odemira. -----------------------------------------------  

 ---------- Considerou ainda que o objetivo do tema tinha sido superado, pois os jovens foram 

efetivamente empreendedores, não só pela forma como apresentaram os projetos, mas também 

pelas ideias propostas. Apelou aos alunos para nunca desistirem das respetivas ideias e para 

lutarem pela concretização das mesmas. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Congratulou as equipas dos projetos vencedores do ano anterior por estarem a 

trabalhar em conjunto, o que também era muito importante para a concretização das propostas. -  

 ---------- Por último disse: “Vocês têm muito para crescer, para dar, para concretizar, mas se 

possível voltem a Odemira, porque foi o que eu fiz e que muitas pessoas que aqui estão fizeram 

e somos muito felizes aqui. Espero que Odemira continue a ter no vosso coração e na vossa 

ambição um espaço, para que vocês regressem, porque nós estaremos todos disponíveis para os 

acolher”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte e um 
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votos a favor, zero votos contra e zero abstenções. -------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a 

sessão por encerrada pelas treze horas e quarenta minutos do dia quatro de abril do ano de dois 

mil e dezanove. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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, ----------  


