
 

 

 

 

1 

 

 

 
 

QUATRO PROPOSTAS VENCEDORAS ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ODEMIRA 2019 
São quatro as propostas vencedoras do Orçamento Participativo (OP) do Município de Odemira de 2019, 

apresentadas e escolhidas pela população através de voto e que serão implementadas a partir de 2020, no valor 

total de 500 mil euros. As propostas vencedoras são “Parque dos Alagoachos” (Freguesia de Vila Nova de Milfontes), 

“Odemira, concelho cárdio-seguro” (uma proposta transversal a todas as freguesias), “A escola que queremos - 

Requalificação dos espaços escolares do agrupamento de S. Teotónio” (Freguesia de S. Teotónio) e “Painéis Solares 

para o Lar de Idosos de Relíquias” (Freguesia de Relíquias). 
 

Votaram 3209 cidadãos, com idades a partir dos 14 anos, em 17 propostas de investimentos públicos apresentadas 

ao OP Municipal. Em paralelo decorreu a votação nas 31 propostas para os processos de OP das Freguesias, cujos 

resultados serão apresentados pelas Juntas de Freguesia. As propostas vencedoras foram divulgadas no dia 16 de 

dezembro, numa cerimónia que decorreu nos Paços do Concelho. O OP Municipal tem o valor global de 500 mil 

euros, dividido em igual valor para projetos nas freguesias do interior do concelho com menos de 1500 habitantes e 

para projetos nas freguesias do litoral ou com mais de 1500 habitantes. As propostas de natureza material têm o 

valor máximo de 125 mil euros cada e as propostas imateriais de 62,5 mil euros. No OP das Freguesias cada proposta 

tem o valor máximo de 10 mil euros.  
 

O Orçamento Participativo de Odemira insere-se numa estratégia política de Participação, Informação e 

Transparência, denominada “Odemira Participa”, cujo objetivo é reforçar a participação ativa dos munícipes, 

possibilitando a apresentação de projetos ou propostas de investimentos que visem a melhoria da vivência coletiva 

no concelho de Odemira.  
 

PROPOSTAS VENCEDORAS OP MUNICÍPIO DE ODEMIRA 2019 

Categoria: Freguesias do litoral ou com mais de 1500 habitantes 

Proposta n.º 1 – Parque dos Alagoachos 

Freguesia: Vila Nova de Milfontes | Categoria: material | Proponente: Francisco Mello | 125.000,00€ | 1357 votos 

Descrição: Requalificar um espaço verde urbano no loteamento dos Alagoachos, com revestimento e pavimentos, colocação de 

equipamentos fitness, mobiliário urbano, vedação e sistema de rega. 
 

Proposta n.º 15 – A escola que queremos - Requalificação dos espaços escolares do agrupamento de S. Teotónio Freguesia: S. 

Teotónio | Categoria: material | Proponente: Tânia Ramos | 125.000,00€ | 328 votos 

Descrição: Requalificação de alguns dos espaços escolares do Agrupamento de Escolas de S. Teotónio, nas localidades de São 

Teotónio, Zambujeira do Mar e Brejão. 
 

Categoria: Transversal a todas as freguesias 

Proposta n.º 23 – Odemira, concelho cárdio-seguro  

Freguesia: Multi-freguesia | Categoria: material | Proponente: Nazário Viana | 125.000,00€ | 351 votos 

Descrição: Propõe-se equipar o concelho de Odemira com 40 Desfibrilhadores Automáticos Externos, em locais estratégicos e 

dar formação a 240 operacionais, para reduzir o número de vítimas por paragem cardiorrespiratória. 
 

Categoria: Freguesias do interior com menos de 1500 habitantes 

Proposta n.º 9 – Painéis Solares para o Lar de Idosos de Relíquias 

Freguesia: Relíquias | Categoria: material | Proponente: Fátima Teixeira | 125.000,00€ | 234 votos 

Descrição: Pretende-se dotar o novo edifício do Lar de Idosos de Relíquias, da Casa do Povo de Relíquias, com tecnologia 

sustentável, recorrendo a painéis solares para aquecimento de águas e produção de energia elétrica.  
 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

(José Alberto Guerreiro) 
N.I. n.º 176 – 17/12/2019 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais e modernização administrativa 

ASSUNTO: Odemira: quatro propostas vencedoras do Orçamento Participativo Municipal  

ANEXO: foto cerimónia 
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