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Presidente José Alberto Guerreiro
Coordenação Geral dos Serviços
Relações Públicas, Institucionais, Protocolo, 
Comunicação e Imagem
Administração Geral, Gestão Orçamental e 
Aprovisionamento
Apoio aos Eleitos Locais
Desenvolvimento Económico (Atração de 
Investimentos e Fundos Comunitários)
Proteção Civil, Gab Florestal e Segurança, 
conjuntamente com o Vice-Presidente
Cultura 
Atendimento ao público: quinzenalmente, à 
quinta-feira, a partir das 10h00 
(marcação prévia)

Vice-presidente Ricardo Cardoso
Atendimento ao Munícipe
Modernização e Qualidade 
Informática e Telecomunicações
Gestão Documental e Arquivo Municipal
Participação Cívica (incluindo processo do OP)
Desenvolvimento Económico (programas e 
certames municipais e Apoio ao Empresário)
Obras por Empreitada
Proteção Civil, Gab. Florestal e Segurança, 
conjuntamente com Presidente
Atendimento ao público: quinta-feira, a partir 
das 10h00 (marcação prévia)

Vereadora Deolinda Seno Luís
Recursos Humanos (incluindo a Saúde e 
Segurança no Trabalho)
Contencioso, Assessoria Jurídica e Notariado
Gestão Patrimonial 
Finanças (Contabilidade e Tesouraria)
Intervenção Social (Envelhecimento, Inter-
culturalidade, Igualdade de Género, Proteção 
à Infância, Voluntariado, Habitação Social e 
outros Programas de Apoio Municipal)
Saúde (programas de Apoio e Promoção de 
Estilos de Vida Saudáveis)
Educação 
Atendimento ao público: quinta-feira, a partir 
das 9h30 (marcação prévia)

Vereadora Raquel Domingos
Ambiente (Água de Abastecimento e Residu-
ais, Resíduos Sólidos e Limpeza de Praias)
Proteção Animal e Serviços Médico-veteri-
nários
Saúde Pública e Proteção do Ambiente
Sustentabilidade (incluindo a Eficiência Ener-
gética e Renováveis)
Educação Ambiental
Serviços Urbanos (Higiene e Limpeza)
Obras por Administração Direta
Infraestruturas e Logística (Espaços Púbicos 
e Jardins, Rede Viária, Trânsito, Sinalização, 
Cemitérios, Transportes, Máquinas e Oficinas, 
Estaleiro Municipal)
Atendimento ao público: quinzenalmente à 
quinta-feira, entre as 9h30 e 12h30 
(marcação prévia)

Vereador Pedro Ramos
Ordenamento e Planeamento do Território
Gestão Urbanística, Edificação e Urbanização
Licenciamento de Operações Urbanísticas e 
Atividades Económicas
Fiscalização
Habitação e Reabilitação Urbana
Toponímia
Desporto e Tempos Livres (incluindo a gestão 
de Equipamentos de Desporto e Tempos 
Livres e Associativismo Desportivo)
Juventude 
Atendimento ao público: quarta-feira, a partir 
das 10h00 (marcação prévia)

Vereadora Sara Ramos
Sem pelouros atribuídos
Atendimento ao público: quinzenalmente, 
à segunda-feira, entre as 9h30 e 12h30 
(marcação prévia)

Vereador Luís Cardoso
Sem pelouros atribuídos
Atendimento ao público: quinzenalmente, 
à segunda-feira, entre as 9h30 e 12h30 
(marcação prévia)

Pelouros e atendimento público dos   
eleitos na Câmara Municipal>> editorial
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A evolução da Pandemia de Covid-19 no concelho de 
Odemira e a aplicação de cerca sanitária às fregue-
sias de S.Teotónio e Longueira/Almograve no final 
do mês de Abril último deram visibilidade à gravida-
de de problemas locais, levando o Primeiro Ministro 
António Costa a afirmar…“[É preciso] quebrar essa 
sobrelotação [de pessoas a viverem no mesmo es-
paço] porque é um risco enorme para a saúde públi-
ca, para além de uma violação gritante dos direitos 
humanos”. 

Em sequência a comunicação social e os analistas 
sociais e políticos centraram a sua atenção em Ode-
mira, tendo-se assistido a um ritmo galopante de 
reportagens, debates e artigos de opinião sem pre-
cedentes, sobre uma matéria com muitos alertas e 
relatórios remetidos às autoridades com competên-
cia na matéria, nos últimos anos.

Ao mesmo tempo, localmente foram visíveis, desde 
logo, as movimentações de êxodo, perante as inú-
meras denúncias sobre tráfico humano e alojamen-
to indigno (cujas vistorias decorriam desde 2019, 
interrompidas pelas restrições impostas pela Pan-
demia), entre outras.

Na génese deste fluxo de migração para o concelho, 
de dimensão desproporcionada à realidade social lo-
cal, estão alegadamente as necessidades sazonais 
de milhares de pessoas por época de colheita, em 
que traficantes, disfarçados de empresas de presta-
ção de serviços e pequenos comércios, empregam 
milhares de pessoas vindas do leste europeu e da 
ásia, com promessas de trabalho e legalização em 
Odemira. 

Nada mais legítimo do que alguém procurar melho-
rar a sua condição e qualidade de vida e da sua fa-
mília, tal como muitos dos Portugueses o fizeram e 
continuam a fazer noutras paragens do mundo. 

Porém, não é aceitável que sejam aliciados a fazê-lo 
em termos e condições que não respeitem a digni-
dade humana, e que outros explorem essa condição 
de fraqueza.

Neste período, em ações multidepartamentais, al-
gumas vítimas foram retiradas de uma condição e 
exploração desumana, continuando esta missão a 
decorrer. Porém, de pouco adiantará se não inves-
tirmos mais na prevenção, pelo que temos vindo a 
insistir com o necessário reforço de serviços perma-
nentes de diversas autoridades, sediados e a sediar 
em Odemira.

No mesmo período, foi difícil para o Governo encon-
trar o equilíbrio entre a salvaguarda da saúde e a 
vida material, entre o combate às infeções e a tra-
vagem do desemprego, tendo nós apelado insisten-
temente para o alívio das restrições, num concelho 
aflito com a economia, saturado com o isolamento 
e alarmado com a incerteza. Este cenário foi parti-
cularmente gravoso em Odemira devido ao longo 
período de restrições, face ao método injusto no 
cálculo dos rácios de infeção, que sempre contes-
támos, justificado por regras internacionais inaceitá-
veis, que muito penalizaram e especialmente os se-
tores do alojamento, restauração, serviços, cultura, 
entre tantos outros, aos quais a Câmara Municipal 
respondeu com medidas de apoio com o objetivo de 
atenuar os elevados prejuízos sentidos.

Por outro lado, exigimos e trabalhamos conjunta-
mente com o governo e outras autoridades compe-
tentes no reforço da vacinação local, com o objetivo 

de atingir o mais rapidamente possível a imunidade 
de grupo, reforço que foi atendido, embora o ritmo 
não tenha mantido uma cadência regular, especial-
mente devido à gestão do stock de vacinas.

A vacinação em Odemira tem constituído um grande 
desafio para todos os envolvidos, e um objetivo cen-
tral no controlo da propagação da Pandemia e gra-
vidade das infeções, a par das ações de testagem.

A partir dos 5 Centros de Vacinação locais, foi pos-
sível acelerar o processo com o extraordinário em-
penho das equipas da saúde local e regional, o apoio 
e reforço disponibilizado pelo exército, e apoio da 
Proteção Civil Municipal.

Ao dia de hoje, Odemira é o concelho com maior taxa 
de vacinação do país (acima dos 70%), e ao ritmo 
que continuamos a inocular, em julho ultrapassare-
mos os 80%, o que nos faz acreditar que podemos 
e devemos ter esperança já para este Verão, no 
controlo da Pandemia e gravidade dos seus efeitos 
a nível local.

Neste âmbito, cabe de forma justa um agradeci-
mento ao exército, na pessoa do Ministro da Defesa 
Nacional, ao Vice-Almirante coordenador da Task-
-force do Processo de Vacinação Nacional, à vasta 
equipa da saúde nas pessoas do Presidente da ARS 
do Alentejo e Presidente da USLA, bem como ao Se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde e Ministra da 
Saúde.

Pelo desempenho de elevado espírito de missão, 
competência, disponibilidade permanente e determi-
nação na coordenação e ação da Task-force constituí-
da localmente, um reconhecimento e agradecimento 
especial ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da De-
fesa Nacional, Dr. Jorge Seguro Sanches, e toda a sua 
equipa de gabinete, na qualidade de coordenador da 
situação de calamidade devida ao Covid-19 na Região 
Alentejo, para além das competências que continuou 
a exercer na pasta governamental.

Igualmente um reconhecimento e agradecimento a 
todos os que localmente, com total empenho e dis-
ponibilidade, com destaque para o Serviço Municipal 
de Proteção Civil, da Ação Social e demais serviços 
desconcentrados do Estado integrados em equipas 
de trabalho local e/ou à distância, têm dado o seu 
melhor no dia-dia, para que a sua/nossa missão re-
sulte na defesa da saúde pública, proteção dos mais 
vulneráveis e reposição da normalidade possível da 
vida local.

Neste contexto que vivemos, o maior dos destaques 
de agradecimento e reconhecimento vai natural-
mente para todos os que têm tido as suas vidas, 
investimentos e compromissos condicionados e/ou 
em risco, por consequência às medidas restritivas 
que têm sido impostas a Odemira neste período. 
Obrigado por não terem desistido de lutar e acre-
ditar. 

Odemira é muito mais do que tudo isto!
A todos um grande BEM HAJA em nome da comu-
nidade local.

O Presidente da Câmara Municipal,
José Alberto Guerreiro, engº

Direitos Humanos, Saúde e Economia

     Lagos 2021

2º
prémio
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Desde abril, semana após semana, o con-
celho de Odemira aguardou o anúncio pelo 
Conselho de Ministros das medidas aplica-
das ao território, para saber se avançava 
ou se recuava no desconfinamento, de-
terminando a aplicação de medidas res-
tritivas que condicionam o quotidiano de 
todos. 

Concelho de Odemira condicionado por 
incidências desvirtuadas

A elevada taxa de incidência levou o Conse-
lho de Ministros  a impor medidas de forte 
impacto local - a cerca sanitária e medidas 
de confinamento - que colocaram Odemi-
ra no foco da atenção da comunicação so-
cial, políticos, analistas e investigadores. 
As decisões são tomadas com base nos 
dados epidemiológicos sobre o concelho 
partilhados pela Direção Geral da Saúde a 
nível nacional para o nível de incidência a 
14 dias da doença covid-19 por cada 100 
mil habitantes, números sempre contes-
tados pela Câmara Municipal pois não 
contabilizam a população residente (ape-
nas a população recenseada) e não coinci-
dem com os dados fornecidos à autarquia 
quanto ao número de casos. O Município 
insistiu junto do Governo e da DGS para a 
correção da taxa de incidência, sem su-

A EVOLUÇÃO DA PANDEMIA NO CONCELHO EM 2021

cesso, mantendo-se a situação de grande 
injustiça penalizadora da população e do 
tecido económico local ligado aos setores 
do comércio e serviços.

Pressão junto do Governo

Perante a evolução da epidemia no conce-
lho, o Governo divulgou, a 15 de abril, me-
didas mais restritivas e recuo no descon-
finamento para o concelho de Odemira. O 
Município encetou de imediato inúmeros 
contactos para pressionar as entidades a 
reverter a situação, que considerou injus-
ta sobretudo para as pequenas e médias 
empresas locais. 

No mesmo dia, a Câmara Municipal apro-
vou, por unanimidade, uma Tomada de Po-
sição a discordar das medidas adotadas, 
considerando-as injustas e duvidando da 
sua eficácia, face à realidade socioeconó-
mica e demográfica do território e foram 

aprovadas novas medidas municipais de 
apoio às atividades económicas. Com o 
objetivo de manifestar a total solidarieda-
de e apoio do Município perante as restri-
ções à atividade económica e cultural, o 
Presidente da Câmara reuniu com empre-
sários e agentes locais dos setores.

Resiliência dos setores do Turismo, 
Restauração, Comércio e Serviços

A Assembleia Municipal aprovou, por una-
nimidade, no dia 4 de junho, uma moção 
de solidariedade para com os empresá-
rios do turismo, restauração e comércio, 
congratulando-os pela sua resistência e 
resiliência perante os constrangimentos 
decorrentes da pandemia, “agradecendo 
o seu enorme contributo no engrande-
cimento do nosso concelho”, contributo 
diário “que permite que este concelho 
continue a afirmar-se como um dos prin-
cipais destinos turísticos do país.” 

Odemira entrou em 2021 com 68 casos 
ativos e um total de 485 casos desde o 
início da pandemia. A acompanhar a evo-
lução a nível nacional, Odemira subiu para 
mais de 100 ativos no final de janeiro, 
atingindo os 191 casos a 10 de fevereiro, 
voltando a descer em março. A partir de 
abril, aumentaram os casos de covid-19 
no concelho, chegando ao máximo regis-
tado de 228 ativos no dia 19. No dia em 
que entrou em vigor a cerca sanitária, o 
concelho tinha 80 casos ativos. A 30 de 
junho, data de fecho desta edição, havia o 
total de 51 casos ativos, o total de 1699 
cidadãos infetados e 1634 recuperados. 
Desde o início da pandemia, há a lamentar 
14 óbitos no concelho devido à covid-19. 
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Na reunião de 30 de abril do Conselho de 
Ministros foi decidida também a criação de 
uma Task Force de Odemira, num esforço 
concertado e acompanhado pelo Governo, 
para operacionalizar e implementar ações 
de controlo e prevenção da pandemia. 
Esta estrutura multissetorial é liderada 
pelo Secretário de Estado Adjunto e da 
Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches.

A Task Force de Odemira faz o acompa-
nhamento da situação epidemiológica no 
concelho e reúne várias entidades locais 
e regionais da Saúde, Autoridade de Saú-
de Pública, GNR, Segurança Social, Au-
toridade para as Condições do Trabalho, 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Alto 
Comissariado para as Migrações, Agricul-

A primeira vacina nos centros preparados 
para a população foi administrada no dia 3 
de março, no Pavilhão dos Bombeiros Vo-
luntários de Odemira. 

O concelho de Odemira recebeu, a partir 
de maio, um reforço da campanha de vaci-
nação, uma das reivindicações da Câmara 
Municipal na Tomada de Posição aprovada 
em 15 de abril, com o objetivo de abran-
ger o maior número de habitantes possível 
como forma de controlar a pandemia no 
concelho. Odemira foi primeiro concelho a 
completar a vacinação dos cidadãos com 
mais de 60 anos de idade, tendo continua-
do a avançar mais rapidamente no plano 
de vacinação em relação ao resto do país. 
A vacinação contou com o apoio de milita-

Face à especificidade do concelho e da si-
tuação epidemiológica, o Governo impôs 
uma cerca sanitária nas freguesias de S. 
Teotónio e de Longueira/Almograve, em vi-
gor entre o dia 30 de abril e o dia 11 de maio. 
Nas duas freguesias mantiveram-se me-
didas restritivas mais apertadas e foram 
interditadas as deslocações de e para es-
tas freguesias à exceção da Saúde, Ensino, 
Apoio Social e Serviços. As restantes 11 fre-
guesias avançaram no desconfinamento.

Confrontado com a medida anunciada pelo 
Primeiro-Ministro, o Presidente da Câma-
ra convocou de imediato uma reunião ex-

GOVERNO CRIA TASK FORCE DE ODEMIRA
tura, Comando Distrital de Operações de 
Socorro, Câmara Municipal e o Serviço 
Municipal de Proteção Civil. Neste âmbito 
foram dinamizadas várias equipas de in-
tervenção e ações de fiscalização.

Foram implementadas várias medidas, 
que incidiram no alargamento da testa-
gem à comunidade, garantia de isolamen-
to de doentes, fiscalização nas empre-
sas e nas habitações dos trabalhadores 
agrícolas com sobrelotação, reforço dos 
meios de segurança para ações de con-
trolo e reforço dos profissionais de saúde 
(através dos meios da Unidade Local de 
Saúde do Alentejo Litoral e do Exército 
Português), bem como a preparação do 
reforço da vacinação.

CINCO CENTROS DE VACINAÇÃO PREPARADOS PELO MUNICÍPIO
res do exército, desde a fase de vacinação 
da população mais idosa. 

O Município preparou cinco Centros de Va-
cinação, localizados em Colos, Odemira, 
Santa Clara-a-Velha, S.Teotónio e Vila Nova 
de Milfontes, numa articulação entre o Ser-
viço Municipal de Proteção Civil e a Unidade 
Local de Saúde do Litoral Alentejano / Cen-
tro de Saúde de Odemira. Na fase de vaci-
nação da população com mais de 40 anos 
foi decidido manter a vacinação apenas em 
Odemira e S.Teotónio. A vacinação é coor-
denada pelas Autoridades de Saúde, sendo 
a intervenção municipal ao nível logístico, 
com o apoio dos Bombeiros Voluntários de 
Odemira e de Vila Nova de Milfontes e de 
todas as Juntas de Freguesia. 

CERCA SANITÁRIA DURANTE 12 DIAS 
traordinária do executivo, para analisar as 
medidas e as suas consequências para o 
território e exigiu sempre a sua suspen-
são, considerada desajustada e penaliza-
dora para a economia local. A 9 de maio 
a Assembleia reuniu extraordinariamente 
exigindo a suspensão das medidas.

Em resposta à exigência dos eleitos de 
Odemira, o Primeiro-Ministro deslocou-se 
a Odemira, no dia 11 de maio, para anun-
ciar o levantamento da cerca sanitária, 
tendo em conta que estava controlada a 
transmissão comunitária e que as infe-
ções estavam a diminuir há 15 dias. 
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O alargamento da testagem à população 
foi uma das medidas implementadas para 
combater a pandemia, com o objetivo de 
identificar e travar os elos de contágio. Du-
rante o mês de abril foram realizados cer-
ca de 11 mil testes à covid-19 no concelho.

A Autoridade de Saúde do Alentejo Lito-
ral determinou, a 23 de abril, que as em-
presas têm a obrigação de testar os seus  
trabalhadores, sendo essa testagem da 
responsabilidade dos próprios emprega-
dores. Todos os novos trabalhadores que 

A estrutura residencial para pessoas 
idosas (ERPI) da Casa do Povo de S. 
Martinho das Amoreiras viveu mo-
mentos difíceis com um surto de co-
vid-19 detetado a 28 de janeiro e que 
afetou 25 dos 26 utentes do lar, en-
tre os quais de registram três óbitos 
a lamentar, ocorridos em fase de in-
ternamento no Hospital José Joaquim 
Fernandes, em Beja.

Durante o surto, sete dos utentes in-
fetados do lar, quatro homens e três 
mulheres, foram transferidos, a 8 de 
fevereiro, para a Estrutura de Apoio 
de Retaguarda da Base Aérea de Beja, 
dado a unidade encontrar-se a meio da 
empreitada para ampliação e remode-
lação das suas instalações. O último 
idoso a deixar a EAR da Base Aérea 
de Beja regressou ao lar no dia 3 de 
março. O transporte dos utentes foi 
efetuado pelo Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Milfontes e de Odemi-
ra (que assumiu o comando), e toda a 
operação foi coordenada pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil.

O surto de covid-19 afetou também 
nove das 29 colaboradoras da institui-
ção. A equipa foi reforçada através de 
uma Brigada de Intervenção Rápida da 
Cruz vermelha Portuguesa (iniciativa 
do Instituto de Segurança Social, a nível 
nacional, para dotar todos os distritos 
de brigadas de apoio a lares afetados 
por surtos), bem como através da Bol-
sa de Emergência Municipal (no âmbito 
do programa MAREESS do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional).

Desde a primeira hora, todas as en-
tidades locais e regionais estiveram 
empenhadas e em colaboração no 
acompanhamento, apoio logístico e 
resolução da situação.

SURTO DO LAR DE 
S. MARTINHO DAS     
AMOREIRAS

REFORÇO DA TESTAGEM PARA TRAVAR ELOS DE 
CONTÁGIO

ingressem numa empresa devem realizar 
teste antes de iniciar funções, e repetido 
semanal ou quinzenalmente, segundo a 
evolução da situação epidemiológica. Não 
podem entrar ou permanecer trabalha-
dores ao serviço das empresas que apre-
sentem sintomas respiratórios. 

Foram instalados Centros de Testagem 
gratuitos à população, em Odemira, S.
Teotónio e Boavista dos Pinheiros, coor-
denados pela Cruz Vermelha Portuguesa. 

No âmbito das medidas definidas pela 
Task Force, foram realizadas ações de 
fiscalização a habitações de trabalhado-
res migrantes em sobrelotação e/ou sem 
condições dignas de habitabilidade, para 
proceder ao seu realojamento, sendo que 
algumas empresas disponibilizaram habi-
tações para este fim. Nas habitações vis-
toriadas, todos os cidadãos aí residentes 
foram testados e todos os locais de rea-
lojamento foram alvo de vistoria prévia 
pela Autoridade de Saúde. As autoridades 
locais já tinham identificado mais de 100 
alojamentos no concelho em situação de 
sobrelotação ou insalubridade, e desde 

FISCALIZAÇÕES ÀS HABITAÇÕES E EMPRESAS 
2019 já tinham vistoriado 23 habitações.

O Ministério da Administração Interna de-
cidiu pela requisição civil do ZMar e pela 
utilização da Pousada de Juventude do 
Almograve para acolhimento. A primeira 
ação de realojamento decorreu na noite 
de 6 de maio, para 49 cidadãos migrantes, 
com a sua concordância, e pertencendo a 
um grupo de 70 cidadãos que viviam na 
mesma habitação, em S. Teotónio. 

As ações de fiscalização às habitações 
mobilizam equipas com representantes 
das várias entidades: Autoridade de Saú-
de, Segurança Social, Autoridade para as 
Condições de Trabalho, Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras, Alto Comissariado 
para as Migrações, GNR e Município.

Em paralelo decorreram ações de fiscali-
zação nas empresas pela Autoridade para 
as Condições do Trabalho, em articulação 
com a GNR, e ações de sensibilização, ten-
do sido criadas equipas multidisciplinares 
para intervenção no terreno. 
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25 abril
Secretários de Estado Defesa e da Saúde visitam 
Centro de Vacinação 

2 maio
Ministro da Defesa Nacional acompanha apoio do 
Exército na vacinação 

4 maio
Ministros da Administração Interna e da Agricul-
tura em reunião da Task Force 

11 maio
Primeiro-Ministro anuncia levantamento da cerca 
sanitária 

8 junho
Ministra da Coesão Territorial reúne com setores 
do comércio e turismo

O Sec. Estado Adjunto e da Defesa, Jorge Seguro Sanches, o 
Sec. Estado Adjunto e da Saúde, António Sales, e o Coorde-
nador do Plano de Vacinação, Vice-almirante Gouveia e Melo, 
visitaram o Centro de Vacinação de S.Teotónio, acompanha-
dos pelo Presidente da Câmara, pelo Presidente da Admi-
nistração Regional de Saúde do Alentejo, José Robalo e pela 
Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local 
de Saúde do Litoral Alentejano, Catarina Filipe, seguindo-se 
reunião para avaliar a situação epidemiológica do concelho.

O Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e o 
Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge 
Seguro Sanches, visitaram o Centro de Vacinação de Odemi-
ra para enaltecer e testemunhar in loco o apoio de militares 
do Exército na vacinação contra a Covid-19 no concelho de 
Odemira.

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a Mi-
nistra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, participaram na 
reunião da Task Force de Odemira, para acompanhar a defi-
nição de ações de controlo e prevenção da pandemia. O Mi-
nistro Eduardo Cabrita foi recebido pelo Presidente da Câma-
ra Municipal num dos pontos de controlo da cerca sanitária, 
onde o governante cumprimentou os elementos da GNR. 

O Primeiro-Ministro António Costa deslocou-se a Odemira 
para anunciar o fim da cerca sanitária nas Freguesias de 
Longueira/Almograve e S.Teotónio, em resposta à exigência 
do Presidente da Câmara Municipal, da Presidente da As-
sembleia e dos Presidentes das Juntas de Freguesia. António 
Costa fez-se acompanhar pela Ministra da Presidência, Ma-
riana Vieira da Silva, pelo Sec. Estado Adjunto, Tiago Antu-
nes, pela Sec. Estado da Habitação, Marina Gonçalves, e pelo 
Sec. Estado da Agricultura, Rui Martinho. 

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o Sec. 
Estado Adjunto e Des. Regional, Carlos Miguel, deslocaram-
-se a Odemira, para reunião com o Presidente da Câmara e 
vereadora Deolinda Seno Luís (para análise da situação epi-
demiológica) e reunir com representantes do Turismo, Co-
mércio e Serviços (Rota Vicentina, Casas Brancas e NERBE/
AEBAL), onde o vereador Ricardo Cardoso fez o contexto da 
oferta local, com a presença de Filipe Palma, da CCDR Alen-
tejo, e Hélder Guerreiro, do Programa Alentejo 2020.
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O Município definiu um conjunto de medi-
das extraordinárias de apoio às empre-
sas, às famílias e às instituições do con-
celho, com o objetivo de ajudar a mitigar 
as dificuldades decorrentes da pandemia 
e assim contribuir para a salvaguarda da 
economia familiar, preservação do teci-
do empresarial e emprego e ajudar as 
instituições no trabalho diário de apoio 
social. As medidas representam mais de 
1.250.000,00€ em apoios diretos, tendo 
sido aprovadas em reunião de Câmara 
Municipal realizada em 4 de fevereiro de 
2021.

Apoio às Empresas

Foi constituído o Fundo de Emergên-
cia Municipal Odemira Empreende+ (até 
300.000,00€), o apoio financeiro à ins-
talação e adaptação de esplanadas e à 
criação de lojas online (até 100.000,00€) 
e a isenção ao longo do ano das taxas de 
ocupação de espaço público e publicidade 

a todos os estabelecimentos, das taxas 
aplicáveis aos taxistas e das rendas dos 
estabelecimentos comerciais, quiosques, 
bancas do mercado municipal e do Ninho 
de Empresas. As medidas do Odemira 
Empreende foram alargadas a todo o ter-
ritório e foram prorrogados até ao final 
do ano os prazos para projetos cujo perío-
do contratual termine em 2020 e 2021.

Apoio às Famílias

Foi decidida a constituição do Fundo de 
Emergência e Apoio Social dirigido às 
famílias, para fazer face a situações de 
comprovada carência e vulnerabilida-
de social provocada pela pandemia (até 
200.000,00€) e o apoio financeiro a Jun-
tas de Freguesia e Instituições Sociais que 
promovam o apoio domiciliário, a entrega 
de produtos e a facilitação no acesso a 
serviços (até 50.000,00€). Foi decidida 
a isenção do pagamento das Atividades 
de Animação e Apoio às Famílias e pror-

rogados até final do ano os prazos das 
medidas de apoio social (Cartão Social 
Municipal, Cartão Abem - Rede Solidária 
do Medicamento e Programa de Apoio ao 
Arrendamento) e garantidas as refeições 
escolares a todas as crianças e jovens 
em contexto escolar, com comprovada e 
atestada vulnerabilidade económica, du-
rante as interrupções letivas e o ensino à 
distância. 

Apoio às Instituições

Para fazer face à situação de emergência e 
aos custos acrescidos, foi decido um apoio 
financeiro às IPSS (até 200.000,00€) e 
apoio financeiro às Corporações de Bom-
beiros (até 120.000,00€), a isenção da fa-
tura de serviços de água, águas residuais 
e resíduos ao longo de 2021 e o forneci-
mento de equipamentos de proteção indi-
vidual.

Apoio à Cultura

Foram constituídos um Fundo Municipal 
para a apoio à gestão corrente das Cole-
tividades, para fazer face à situação de 
emergência e aos custos acrescidos (até 
25.000,00€) e um Fundo de Apoio Ex-
traordinário aos Agentes Culturais (até 
50 mil euros), para minimizar o impacto 
da suspensão da atividade dos artistas e 
associações do concelho em consequên-
cia da pandemia. Ainda no âmbito do apoio 
ao setor cultural, o Município contratuali-
zou, junto dos artistas locais, uma bolsa 
de espetáculos a realizar até ao final do 
ano (até 100 mil euros).  

MUNICÍPIO DEFINE NOVAS MEDIDAS DE APOIO ÀS EMPRESAS, 

FAMÍLIAS E INSTITUIÇÕES



08  |  Odemira em notícia - boletim municipal | jul'21 

>> gestão pública
>> Covid - 19

Odemira esteve na agenda da comunicação social ao longo de vários dias. A pandemia levantou outros temas há muito conhecidos e denunciados.

Ação de sensibilização junto da comunicdade migrante.Ação de fiscalização da GNR num dos pontos de controlo da cerca sanitária.

Momento de testagem à Covid-19 com o apoio da Cruz Vermelha. Vacinação com o apoio de militares do Exército Português.
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Face à atual crise e gestão da água de San-
ta Clara, os eleitos da Câmara Municipal 
de Odemira subscreveram, por unanimi-
dade, no dia 20 de maio, uma Posição Polí-
tica onde reclamam ao Governo a urgente 
realização de um Plano de Contingência 
para a gestão e uso da água, com parti-
cipação das autarquias, a determinação 
e aplicação de medidas preventivas para 
evitar a ruptura social e económica local 
e a urgente realização do Plano de Gestão 
e Resiliência da Barragem de Santa Clara. 

Pode o fornecimento estar em risco?

A gestão de água com origem em Santa 
Clara tem vindo a preocupar autarcas, em-
presários, ONG e a população em geral. 
Perante os avisos e medidas restritivas já 
aplicadas pela entidade gestora, a Associa-
ção de Beneficiários do Mira (ABM), o forne-
cimento de água pode estar em risco, ape-
sar de a albufeira estar quase na metade da 
sua capacidade. As caraterísticas do siste-
ma, com distribuição de água por gravidade 
ao longo dos canais abertos, com perdas 
relevantes por evaporação e infiltração e 
perdas no fim de linha para ribeiros e mar, 
somam entre 30 a 40% de perdas reais de 
água não utilizada. A captação de água na 
barragem faz-se atualmente com um siste-
ma de bombagem fixa, já próximo do seu li-
mite de capacidade, implicando um urgente 
e avultado investimento em novo sistema, 
financiamento pelo Estado. A ABM assu-
miu, na reunião do Conselho Estratégico 
de 19 de abril, que pode continuar a extrair 
água para além da cota 108, com recurso a 
bombagem mais potente, mas será “entrar 

na zona do desconhecido da Barragem…”. 

Insensibilidade e silêncio das                  
autoridades

Tem havido insensibilidade e ausência de 
resposta das autoridades públicas sob tu-
tela do Estado perante os alertas e solici-
tações de intervenção há muito exigidas, 
e indiferença às iniciativas das Câmaras e 
Assembleias Municipais, ONG, empresá-
rios e população local, sem avaliação da 
real capacidade utilizável da Barragem e 
sem o desenvolvimento de um Plano de 
Gestão e Resiliência, deixando para a ABM 
a responsabilidade em situação de con-
tingência e racionamento. Em mais de 50 
anos a barragem nunca atingiu níveis tão 
baixos e, apesar do cenário real de crise, 
continuam a instalar-se novas áreas de 
produção no Perímetro de Rega.

Aljezur e de Odemira refutam o corte de 
água aos pequenos consumidores 

Os presidentes das Câmaras Municipais 
de Aljezur e Odemira refutam a decisão da 
ABM de cortar a água aos consumidores 
“precários”, para limitar o fornecimento 
às aéreas beneficiadas em 3.500m3 por 
hectare inscrito. Centenas de pequenos 
consumidores estão sem acesso à água 
do canal do Mira, pondo em risco negócios, 
hortas e gado, numa situação de profunda 
injustiça, para quem durante anos usu-
fruiu e pagou a fatura. No dia 31 de maio, 
os autarcas reuniram com o Ministro do 
Ambiente e o Vice-Presidente da Agência 
Portuguesa do Ambiente, tendo colocado 

várias questões sobre a necessária garan-
tia de soluções de abastecimento a partir 
de novo sistema de bombagem, a urgên-
cia de um Plano de Gestão e Resiliência e 
de investimentos na redução de perdas na 
rede de distribuição, bem como na defini-
ção de medidas justas para todos os utili-
zadores e não apenas para alguns. 

Em reunião da Assembleia Geral da ABM, 
Câmara Municipal de Odemira, represen-
tada pela vereadora Raquel Domingos, 
votou contra o corte de água aos peque-
nos consumidores, tendo apresentado 
uma Declaração de Voto. 

Assembleia Municipal aprovou moção por 
unanimidade 

A Assembleia Municipal aprovou uma Mo-
ção a “repudiar a atuação da ABM” em 
todo o processo de gestão da água da Al-
bufeira de Santa Clara. Os deputados con-
cordam que a “A expansão da agricultura 
intensiva agrava-se no PRM, delapidando 
os recursos hídricos da região e pondo em 
risco tanto o acesso dos pequenos consu-
midores e da população em geral à água, 
como a sobrevivência da fauna e da flora 
que dependem do caudal ecológico liber-
tado pela albufeira de Santa Clara.” A Mo-
ção foi presentada pelo eleito pelo Bloco 
de Esquerda e aprovada, por unanimida-
de, na sessão realizada no dia 25 de junho.

GESTÃO DE ÁGUA E RESILIÊNCIA DA BARRAGEM DE SANTA CLARA
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A Câmara Municipal de Odemira aprovou, 
por unanimidade, uma Tomada de Posição 
contra a destruição de Charcos Temporá-
rios Mediterrânicos, perante a denúncia da 
Liga para a Proteção da Natureza (LPN) à 
Comissão Europeia devido à “destruição 
total” de cinco charcos no concelho. A 
Câmara Municipal considera “que, face a 
esta perda inigualável de biodiversidade 
no território, deverão ser apuradas as de-
vidas responsabilidades pela destruição 
dos Charcos Temporários Mediterrânicos, 
bem como atendida a pretensão da LPN, 
para reunião conjunta com o Ministério da 
Agricultura e Ministério do Ambiente”. A 

autarquia entende que “em áreas protegi-
das não é aceitável que habitats prioritá-
rios sejam destruídos, sobretudo quando 
existem obrigações claras na sua preser-
vação e gestão e são assumidos compro-
missos perante a sociedade e a União Eu-
ropeia.” Ao longo dos anos, grande parte 
dos charcos já tinha sido destruída, sendo 
estes os últimos sobreviventes de uma 
das mais importantes concentrações de 
charcos no país.

Em 2013, a Comissão Europeia aprovou 
o Projeto LIFE+ “Conservação de Charcos 
Temporários na Costa Sudoeste de Por-

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA REAGE À ALEGADA 

DESTRUIÇÃO DE CHARCOS TEMPORÁRIOS MEDITERRÂNICOS
tugal” (LIFE12NAT/PT/997), coordenado 
pela LPN e com a parceria de diversas 
instituições públicas e privadas, desig-
nadamente as Universidades de Évora e 
do Algarve, a Câmara Municipal de Ode-
mira e a Associação de Beneficiários do 
Mira (ABM). Com duração entre julho de 
2013 e setembro de 2018, foi financiado 
a 75%, com um orçamento global de cer-
ca de 2 milhões de euros, tendo o Muni-
cípio de Odemira cofinanciado cerca de 
50.000,00€. O Projeto LIFE Charcos foi 
implementado no Sítio de Importância Co-
munitária da Rede Natura 2000 (parcial-
mente coincidente com o Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 
- PNSACV), por aí se encontrarem alguns 
dos principais núcleos de Charcos Tem-
porários Mediterrânicos a nível nacional. 
Os charcos existentes na costa sudoeste 
foram considerados como um património 
natural extraordinário, vitais para muitas 
espécies raras e ameaçadas.

Note-se que foi elaborada cartografia 
georreferenciada dos charcos e da biodi-
versidade associada,  disponibilizada a to-
dos os parceiros e ao PNSACV, permitin-
do a todos saber a localização exata dos 
charcos.  O Instituto de Conservação Natu-
reza e Florestas (ICNF) assinou a atestar o 
interesse do projeto e a comprometer-se 
a acompanhar participando ativamente no 
Grupo de Trabalho específico, previsto na 
Comissão Executiva do projeto e na Co-
missão Científica, zelando pela manuten-
ção do bom estado de conservação dos 
habitats em questão, nomeadamente os 
intervencionados no âmbito deste projeto.

A tomada de posição, aprovada no dia  21 
de junho 2021, foi remetida aos Ministros 
do Ambiente e da Agricultura, ao ICNF, à 
LPN e à ABM. 
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O Município de Odemira e as 13 Juntas de 
Freguesia estabeleceram acordos de trans-
ferência de competências e de colaboração 
por contratos interadministrativos, no se-
guimento do que já era a prática de descen-
tralização entre o Município e as Freguesias 
desde 2001. Estes acordos concretizam a 
transferências de competências e reforçam 
a descentralização de outras competências, 
para além do que a Lei obriga, que sendo 
competência da Câmara Municipal passam 
a desta forma a ser exercidas pelas Juntas 
de Freguesia e/ou em colaboração destas 
com o Município.

Os acordos de transferência de compe-
tências e de colaboração por contratos 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E ACORDOS DE COLABORAÇÃO          
ENTRE O MUNICÍPIO E AS FREGUESIAS

interadministrativos representam um 
valor total de 2.112.267,00€, produzindo 
efeitos a 1 de julho. As transferências de 
competências incidem em áreas como 
espaços verdes, vias e espaços públicos, 
mobiliário urbano, feiras e mercados, 
jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo 
(pequenas reparações e manutenção de 
exteriores), praias, cobrança de água, 
transportes escolares, limpeza de ber-
mas, caminhos equipamentos municipais, 
Orçamento Participativo e pequenos in-
vestimentos. 

Face ao novo enquadramento legal, a re-
lação de colaboração protocolada anual-
mente entre a Câmara Municipal e todas 

MAPA DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DA CM PARA JF - 2021

Freguesia Espaços 
verdes

Vias e 
espaços 
públicos

Mobiliário 
urbano

Feiras e 
mercados

JI/EB1 - re-
parações

JI/EB1 - 
exterior Total

Boavista dos Pinheiros 14 440,60 € 17 625,00 € 961,97 € 382,69 € 3 697,60 € 2 165,74 € 39 273,59 €

Colos 13 153,10 € 22 605,00 € 1 072,74 € 621,15 € 3 070,73 € 1 798,57 € 42 321,30 €

Longueira/Almograve 18 344,30 € 30 862,50 € 1 476,20 € 468,44 € 5 201,17 € 3 046,40 € 59 399,01 €

Luzianes-Gare 4 707,10 € 11 245,00 € 478,56 € 151,74 € 2 757,30 € 1 614,99 € 20 954,69 €

Relíquias 8 054,60 € 13 945,00 € 659,99 € 595,25 € 3 070,73 € 1 798,57 € 28 124,15 €

S. Luís 13 420,90 € 18 680,00 € 963,03 € 798,20 € 5 828,03 € 3 413,56 € 43 103,72 €

S. Martinho Amoreiras 10 382,40 € 16 855,00 € 817,12 € 540,19 € 2 757,30 € 1 614,99 € 32 967,01 €

S. Teotónio 55 475,80 € 57 215,00 € 3 380,72 € 2 137,91 € 15 040,23 € 8 809,28 € 142 058,95 €

Sabóia 9 682,00 € 15 990,00 € 770,16 € 707,09 € 2 757,30 € 1 614,99 € 31 521,54 €

S. Salvador/Santa Maria 10 567,80 € 13 615,00 € 725,48 € 876,07 € 4 324,46 € 2 532,90 € 32 641,72 €

Santa Clara-a-Velha 13 348,80 € 13 115,00 € 793,91 € 445,24 € 5 201,17 € 3 046,40 € 35 950,52 €

Vale de Santiago 7 755,90 € 16 320,00 € 722,28 € 685,99 € 2 757,30 € 1 614,99 € 29 856,46 €

Vila Nova de Milfontes 36 657,70 € 89 375,00 € 3 780,98 € 1 590,05 € 13 536,66 € 7 928,62 € 152 869,01 €

Total 215 991,00 € 337 447,50 € 16 603,16 € 10 000,00 € 70 000,00 € 41 000,00 € 691 041,66 €

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CM PARA JF - ACORDOS DE COLABORAÇÃO POR CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - 2021

Freguesia Praias Cobrança 
água

Transportes 
escolares

Limpeza ber-
mas Caminhos Equipamentos 

municipais OP Pequenos  
investimentos Total

Boavista dos Pinheiros 0,00 € 4 453,25 € 15 810,24 € 4 240,61 € 4 797,33 € 0,00 € 10 000,00 € 12 774,03 € 52 075,47 €

Colos 0,00 € 4 545,25 € 18 176,96 € 9 328,09 € 6 364,63 € 0,00 € 10 000,00 € 25 113,02 € 73 527,95 €

Longueira/Almograve 17 804,76 € 3 484,00 € 35 568,80 € 9 109,67 € 5 939,73 € 0,00 € 10 000,00 € 22 486,42 € 104 393,37 €

Luzianes-Gare 0,00 € 1 130,63 € 19 587,36 € 2 740,67 € 5 933,05 € 0,00 € 10 000,00 € 19 996,97 € 59 388,68 €

Relíquias 0,00 € 2 829,00 € 31 643,76 € 9 856,92 € 6 658,17 € 0,00 € 10 000,00 € 26 704,28 € 87 692,13 €

S. Luís 0,00 € 6 112,00 € 40 364,16 € 10 599,44 € 9 244,78 € 0,00 € 10 000,00 € 35 370,23 € 111 690,61 €

S. Martinho Amoreiras 0,00 € 4 075,13 € 17 079,60 € 8 676,20 € 8 284,10 € 0,00 € 10 000,00 € 31 699,14 € 79 814,17 €

S. Teotónio 9 005,79 € 22 097,13 € 34 302,88 € 47 096,14 € 15 598,43 € 36 000,00 € 10 000,00 € 89 411,59 € 263 511,95 €

Sabóia 0,00 € 2 761,75 € 22 470,08 € 12 266,38 € 8 311,90 € 18 000,00 € 10 000,00 € 34 381,99 € 108 192,11 €

S. Salvador/Santa Maria 0,00 € 4 722,50 € 34 914,40 € 7 730,97 € 7 995,58 € 0,00 € 10 000,00 € 33 999,88 € 99 363,33 €

Santa Clara-a-Velha 2 487,13 € 3 844,50 € 31 046,00 € 16 591,19 € 7 878,75 € 18 000,00 € 10 000,00 € 35 110,52 € 124 958,09 €

Vale de Santiago 0,00 € 3 007,63 € 23 068,64 € 15 483,83 € 5 458,42 € 0,00 € 10 000,00 € 25 508,06 € 82 526,57 €

Vila Nova de Milfontes 38 702,32 € 10 549,50 € 31 313,52 € 8 546,58 € 7 535,13 € 36 000,00 € 10 000,00 € 31 443,86 € 174 090,91 €

Total 68 000,00 € 73 612,25 € 355 346,40 € 162 266,69 € 100 000,00 € 108 000,00 € 130 000,00 € 424 000,00 € 1 421 225,34 €

as Freguesias foram alvo de ampla ne-
gociação sobre quais as competências a 
transferir e respetivos recursos financei-
ros (bem como a sua justificação), do qual 
resultou o reforço da sua transparência, 
com novos critérios e objetivos, bem 
como o acréscimo global de recursos fi-
nanceiros a todas as Freguesias.

Com a publicação da Lei n.º 50/2018, ini-
ciou-se um processo de descentralização 
de competências da Administração Central 
para a Administração Local e Regional, que 
foram sendo concretizadas com a publica-
ção de diversos diplomas sectoriais, entre 
eles o Decreto-Lei n.º 57/2019, que con-
cretiza o quadro de transferência de com-
petências dos Municípios para os órgãos 
das freguesias em vários domínios.

O exercício destas competências pelas 
Freguesias do concelho tem como prin-
cípio base a promoção e aumento da efi-
ciência da gestão e dos ganhos de eficácia 
dos recursos por parte das autarquias 
locais, concretizando uma boa articulação 
entre o Município e a Freguesia, o que re-
sulta numa melhoria dos serviços presta-
dos às respetivas populações. O processo 
negocial possibilitou a elaboração de um 
documento adaptado à realidade específi-
ca de cada Freguesia, dando cumprimento 
à aplicação dos princípios da universalida-
de e da equidade, de modo a que todas as 
Freguesias beneficiem das mesmas com-
petências e, em termos proporcionais, de 
recursos equivalentes. 
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Está a decorrer a obra de execução da nova rotunda na entrada 
nascente de Odemira, um local de grande movimento rodoviário 
com distribuição de trânsito no acesso ao centro, zona escolar, 
complexo desportivo e circular norte para trânsito pesado. 

Está a decorrer a obra de Requalificação da Zona Ribeirinha de 
Odemira – 2ª Fase, na margem esquerda do rio. Com a recupera-
ção da paisagem e a ligação à primeira fase do projeto, alinhan-
do o bosque com o parque verde já existe, numa ampliação da 
superfície reabilitada, é transformado um espaço desocupado 
e quase imperceptível num novo espaço de lazer da vila. A obra 
está a cargo da empresa Franco & Barreto – Construções, Lda, 
no valor de 136.206,90€ e conta com apoio financeiro da União 
Europeia através do Programa Alentejo 2020 / Portugal 2020.

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA RIBEIRI-
NHA DE ODEMIRA – 2ª FASE

EXECUÇÃO DA ROTUNDA NASCENTE DE ODEMIRA 

A empreitada tem o valor de 346.392,54€ e foi adjudicada à em-
presa MAJA, Manuel António & Jorge Almeida - Construções, S.A. 
O prazo de execução é de 240 dias.

Está em fase de contrato a empreitada de substituição da cober-
tura do edifício da antiga Fábrica do Miranda. A obra foi adjudi-
cada à empresa Rui & Candeias, Lda, pelo valor de 119.128,46€. 
Este é um edifício emblemático da vila de Odemira, que marcou 
uma época de dinamismo industrial ligado ao rio e que acolhe 
atualmente vários serviços municipais. 

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO 
EDIFÍCIO MIRANDA
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>> administração local
>> obras municipais

Este projeto está a ser desenvolvido 
pelo Município e visa a construção 
do futuro Centro de Incubação de 
Empresas de S. Teotónio. O edifício 
será construído na zona de expansão 
industrial, nas Seisseiras, e prevê a 
criação de oito espaços indepen-
dentes, desenvolvidos entre o rés-
-do-chão e mezanino, com espaços 
comuns, um auditório e sala de re-
uniões. 

Está a decorrer a empreitada de remoção 
e substituição da cobertura com amianto 
na Escola Básica do 2º e 3º Ciclo Eng.º Ma-
nuel Rafael Amaro da Costa, em S. Teo-
tónio, a cargo da empresa Ribec, Unipes-
soal, Lda, no valor de 69.571,57€ e com 
o prazo de 90 dias. Esta escola foi uma 
das 578 escolas do programa nacional de 
financiamento para a remoção de placas 
de fibrocimento com amianto, lançado 
pelo Governo. 

Está a decorrer a empreitada de cons-
trução da ETAR – Estação de Tratamen-
to de Águas Residuais de Vale Juncal, na 
freguesia de S.Teotónio, a cargo da em-
presa Virgílio de Sousa Leal, no valor de 
78.383,70€

CENTRO DE INCUBA-
ÇÃO DE EMPRESAS 
DE S. TEOTÓNIO

SUBSTITUIÇÃO DE 
AMIANTO NA EB 2,3 
DE S. TEOTÓNIO

ETAR DE VALE JUNCAL

PARQUE VERDE DE 
S. TEOTÓNIO
O Município de Odemira está a de-
senvolver o projeto para o Parque 
Verde de S.Teotónio. Trata-se de um 
investimento municipal que pretende 
dotar a vila de uma ampla zona de 
lazer, com espaços verdes, de esta-
dia e zonas de circulação pedonal, 
entre a Escola EB 2,3 Eng.º Manuel 
Rafael Amaro da Costa, o Mercado e 
a Circular Interior de S. Teotónio. 



>> administração local
>> obras municipais

Já está em fase de contrato a empreitada de Adaptação para Olaria 
da Casa da Quinta da Estrela, na vila de Odemira, na rua lateral ao 
Posto da GNR. Será um investimento no valor de 294.084,86€. O 
projeto incide na remodelação e ampliação de edifício pré-existente, 
e sua adaptação a olaria, contempla a criação de espaço de exposi-
ção/loja e área de oficina. Conta com apoio financeiro da UE através 
do Programa Alentejo 2020 / Portugal 2020.

A construção de um edifício para instalar o CAO - Centro de Ati-
vidades Ocupacionais é uma ambição da Associação de Paralisia 
Cerebral de Odemira, cuja concretização conta com o apoio do 
Município. O projeto foi desenvolvido pelos serviços municipais e 
já avançou para a fase de concurso público. O novo equipamento 
será construído em terreno municipal, na Quinta da Estrela, nas 
traseiras do edifício da GNR.

O projeto prevê uma área de construção de 994 m2, com o de-
senvolvimento de um edifício de um só piso e em harmonia com 
a recuperação de edifício para Olaria previsto para a Quinta da 
Estela, criando uma nova via dentro da vila, com amplo espaço 
ajardinado e de estacionamento público qualificado. 

O CAO é uma resposta social destinada a desenvolver atividades 
para jovens e adultos com idade igual ou superior a 16 anos com 
paralisia cerebral, situações neurológicas afins, e outras defi-
ciências, cujas capacidades não permitam, temporária ou per-
manentemente, o exercício de uma atividade produtiva.

CAO - CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DA ASSOCIAÇÃO 

DE PARALISIA CEREBRAL DE ODEMIRA

Está concluída a 
empreitada para a  
requalificação do 
Núcleo Antigo de 
S. Luís, que inclui 
a reabilitação do 
edi-fício n.º 1 na Rua 
Furriel Farias Graça 
e do largo adjacen-
te. Este investimento vem dotar o centro de S. Luís de um 
espaço público requalificado e de um edifício destinado 
a serviços de apoio ao cidadão. A obra foi adjudicada à 
empresa Virgílio de Sousa Leal, no valor de 185.060,02€. 
Contou com apoio financeiro da União Europeia através do 
Programa Alentejo 2020 / Portugal 2020.

Está em curso a em-
preitada de Constru-
ção do Cais da Casa 
Branca, emblemático 
equipamento ligado 
à história da navega-
ção comercial no rio 
Mira, na Freguesia 
de S. Luís.  A obra 
de beneficiação da estrutura, num investimento municipal 
no valor de 70.745,00€, foi adjudicada à empresa Rui & 
Candeias, Lda, com o prazo de execução de 60 dias. Esta 
empreitada está incluída na operação de Dinamização e 
Valorização do Turismo Náutico do Mira, que integra vários 
projetos e conta com apoio financeiro da União Europeia 
através do Programa Operacional Mar 2020 / Portugal 
2020. 

REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO 
ANTIGO DE S. LUÍS

CONSTRUÇÃO DO CAIS DA CASA 
BRANCA

ADAPTAÇÃO DA CASA DA QUINTA DA ESTRELA EM OLARIA
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>> administração local
>> obras municipais

Está em fase de visto no Tribunal de Contas 
a empreitada de Requalificação e Valoriza-
ção da Vila Nova de Milfontes – Zona 1 A, 
num investimento do Município no valor to-
tal de 837.729,06€. A intervenção incidirá 
na Avenida Custódio Braz Pacheco, numa 
área total de intervenção de 8.663,00m2. 

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE VILA NOVA DE MILFONTES   

A obra estará a cargo da empresa Rui & 
Candeias, Lda, com o prazo de 240 dias. 
O início da empreitada está previsto para 
setembro, após a época balnear. Conta 
com apoio financeiro da União Europeia 
através do Programa Alentejo 2020 / 
Portugal 2020.
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ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO             48 321, 00m2
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ALTERAÇÃO LOCALIZAÇÃO DE SUMIDOUROS E GRELHAS DE PAVIMENTOS

NOVOS ACESSOS A GARAGENS

REDESENHO DAS RUAS PERPENDICULARES A RUA CUSTODIO BRAZ PACHECO

Revisão DataDescrição Rúbrica

A MAIO 2014PROJETO DE EXECUÇÃO MJP

B AGOSTO 2014AJUSTES FINAIS DO PROJETO DE EXECUÇÃO IVL

OUT 2016

REQUALIFICAÇÃO – ZONA 1 A

REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À RUA ANTÓNIO MANTAS E EXTENSÃO 
DE SAÚDE
Está em fase de anteprojeto a requali-
ficação da Zona de Expansão I em Vila 
Nova de Milfontes, na envolvente à Rua 
António Mantas, que prevê a constru-
ção de terminal rodoviário, parque de 
estacionamento e arranjos urbanísticos, 

numa área de intervenção aproximada 
de 2.2945,00m². 

O estudo prévio contempla ampliação 
do Centro de Dia e Lar de Idosos da As-
sociação dos Reformados e Pensionistas 

D
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D

D

P

P

P

P
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TLC
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CE

CE

CE

CE

CE

M 

M 

CA
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CS-31.36

de Vila Nova de Milfontes (com uma área 
de 841,48m²), a construção de um termi-
nal rodoviário (com área coberta e desco-
berta para 6 autocarros) e a construção 
de nova Extensão de Saúde (1.500m²). 

O projeto prevê três bolsas de estaciona-
mento, no total de 314 lugares de esta-
cionamento, sendo 5 destinados a táxis e 
27 destinados a estacionamento na nova 
Extensão de Saúde. 

Nova Extensão de Saúde

O projeto de arquitetura e o projeto de 
acessibilidades para a construção da nova 
Extensão de Saúde de Vila Nova de Milfon-
tes, ambos desenvolvidos pelos serviços 
municipais, já foram aprovados pela Ad-
ministração Regional de Saúde. Estão en-
tretanto a ser desenvolvidos os projetos 
para as especialidades. 

O edifício será construído em terreno mu-
nicipal localizado frente ao Lar de Idosos, 
num investimento público que resulta de 
protocolo estabelecidado entre o Municí-
pio de Odemira e a ULSLA - Unidade Local 
de Saúde do Litoral Alentejano.
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>> administração local
>> obras municipais

O Município lançou para concurso pú-
blico a empreitada para a sede do Cen-
tro de Valorização da Viola Campaniça 
e do Cante de Improviso, em S. Mar-
tinho das Amoreiras, que incidirá na 
reabilitação de um edifício construído 
em taipa, com dois pisos, com entrada 
pela Rua do Algarve e confinante com 
a Casa do Povo. 

O projeto  contempla um espaço mu-
seológico, zonas de trabalho e para co-
leção documental, bem como a criação 
de uma zona de tasca/cafetaria, com 
ligação ao pátio exterior, que funciona-
rá como espaço de convívio, de cante e 
para realização de eventos. 

O Centro Interpretativo do Medronho vai ser criado no recinto da 
antiga Fábrica da Moagem, em Sabóia. O Município está a desen-
volver o projeto de arquitetura para a reabilitação e adaptação 
de edifícios existentes, estando previsto a intervenção em três 
área distintas: uma zona par albergar o centro interpretativo, 
destilaria comunitária, loja e espaço exterior.  

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIOLA CAMPANIÇA E DO CANTE DE 
IMPROVISO

REABILITAÇÃO DA CERCA DA FÁBRICA DE MOAGEM DE SABÓIA 
CENTRO INTERPRETATIVO DO MEDRONHOINCUBADORA DE EMPRESAS

Está em fase de contrato a empreitada para a criação de Incu-
badora de Empresas, no valor de 547.490,80€, no âmbito da 
Reabilitação da Cerca da Fábrica de Moagem de Sabóia. A obra 
estará a cargo da empresa Virgílio de Sousa Leal e terá o prazo 
de execução de 240 dias. O projeto prevê uma zona de recepção 
e apoio,  espaço de reuniões, zona ampla comum para postos 
de trabalho, gabinetes individuais, copa, auditório e uma zona de 
esplanada. Conta com apoio financeiro da União Europeia através 
do Programa Alentejo 2020 / Portugal 2020.
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>> administração local
>> obras municipais

Está concluída a empreitada de Reabilitação do Pavimento do 
Caminho Municipal M 1122 (entre o KM 3+131 e o KM 6+319) e o 
Caminho Municipal 1122-1 (entre o KM 0+200 e o KM 3+595), no 
acesso ao Cavaleiro e Almograve, a partir da EN 393. A obra de 
pavimentação esteve a cargo da empresa Maja – Manuel António 
& Jorge Almeida Construções, no valor de 229.214,96€. 

Está concluída a empreitada de execução do caminho de ligação 
do reservatório de água das Fornalhas Velhas até ao Matadouro 
do Litoral Alentejano, na freguesia de Vale de Santiago, que este-
ve a cargo da empresa Variobras, Lda, no valor de 127.481,00€. 

Está concluída a empreitada de beneficiação do Caminho Muni-
cipal 1185, na ligação entre Azenha do Mar - Brejão e a Estrada 
Nacional 120. Este foi um investimento no valor de 283.018,30€ 
e a obra esteve a cargo da empresa Rui & Candeias, Lda.

REABILITAÇÃO DO CM 1122 E DO CM 
1122-1 CAVALEIRO/ALMOGRAVE

LIGAÇÃO ENTRE RESERVATÓRIO DAS 
FORNALHAS E MLA

BENEFICIAÇÃO DO CM 1185 
AZENHA DO MAR - BREJÃO /EN 120

NOVOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
O Município adquiriu novas viaturas e equipamentos para a Divi-
são de Ambiente e Divisão de Infraestruturas e Logística, num 
investimento total de 109.763,13+IVA, com vista à melhor efi-
ciência dos serviços. Foi adquirida uma mini retroescavadora 
(49.721,14 €+IVA), um cilindro compactador (24.490,00+IVA), 
um reboque cisterna (8.100,00+IVA) e um veículo ligeiro de 
mercadorias (27.451,99+IVA).

A Infraestruturas de Portugal iniciou, no final de junho, algumas 
intervenções de reparação na Estrada Nacional 266, no troço Vira-
douro/Nave Redonda/limite do distrito. Estas obras foram, várias 
vezes, exigidas pelo Município, perante a grande degradação da via 
e falta de segurança na circulação rodoviária.  A entidade informou 
o Município que está a ser desenvolvido o projecto de reabilitação 
do troço (à semelhança do troço entre Luzianes-Gare/Viradouro), 
com lançamento da obra previsto para 2022.

EN 266 VIRADOURO / NAVE 
REDONDA (SABÓIA)
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>> administração local
>> obras municipais

Decorreram recentemente intervenções 
nos Portinhos de Pesca da Entrada da Bar-
ca (Freguesia de S. Teotónio) e do Canal 
(Freguesia de Vila Nova de Milfontes), su-
portadas pelo Município de Odemira.

No porto de pesca da Entrada da Barca 
decorreu o desassoreamento da baía. 
Trata-se de uma intervenção anual que é 
fundamental para o exercício da atividade 
da pesca em segurança. No porto de pes-
ca do Canal foram removidos vários blo-

As obras de ampliação e remodelação 
dos Lares de Idosos de S.Teotónio e de S. 
Martinho das Amoreiras foram visitadas, 
na tarde de 8 de junho, pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odemira, José Alber-
to Guerreiro, Filipe Palma, Vogal Executi-
vo da CCDRA – Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Alentejo, 
e Hélder Guerreiro, Vogal Executivo do 
Programa Alentejo 2020. Na visita à obra 
de S. Teotónio estiveram presentes os ve-
readores Ricardo Cardoso, Deolinda Seno 
Luís, Pedro Ramos, Sara Ramos e Luís 
Cardoso. Na visita à obra de S. Martinho 
das Amoreiras deslocou-se também a ve-
readora Deolinda Seno Luís e o Presidente 
da Junta de Freguesia, Nuno Duarte. 

Nas duas obras estiveram presentes re-
presentantes das direções da Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Freguesia de S.Teotónio e da Casa do Povo 
de S. Martinho das Amoreiras, bem como 
das empresas a cargo das empreitadas.

As obras são comparticipadas em 85% 
no âmbito do Alentejo 2020, e têm apoio 
municipal na ordem dos 212.199,18€ 
para o Lar de idosos de  S. Teotónio e 
300.000,00€ para o Lar de  S. Martinho 
das Amoreiras.

INTERVENÇÕES NOS PORTINHOS DE PESCA DA 

ENTRADA DA BARCA E CANAL
cos de betão que se soltaram do molhe de 
proteção frontal para o canal de entrada 
daquele porto. Em maré baixa, os blocos 
de betão apresentavam alguma perigosi-
dade para a navegação.

As intervenções contaram com os pare-
ceres favoráveis da Agência Portuguesa 
do Ambiente, Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas e Capitania do Porto 
de Sines, que acompanhou os trabalhos.

CCDRA E EXECUTIVO MUNICIPAL VISITAM OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE 
LARES DE IDOSOS
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>> administração local
>> participação

Decorre em 2021 a 11ª edição do Orça-
mento Participativo (OP) do Município de 
Odemira, com um processo totalmente 
desmaterializado e o valor global de 300 
mil euros para as propostas de âmbito 
municipal, de natureza material e imate-
rial, até ao limite de 75 mil euros. Este 
ano foram apresentadas 22 propostas de 
âmbito municipal. Dinamizado desde 2011, 
o OP de Odemira é o mais antigo e ininter-
rupto processo participativo do país.

Fechada a fase de apresentação de pro-
postas, decorre agora a análise técnica, 

O MAIS ANTIGO E ININTERRUPTO PROCESSO PARTICIPATIVO DO PAÍS
que levará as propostas validadas à fase 
de votação, a decorrer em outubro e no-
vembro, através de sms e na página online 
www.op.cm-odemira.pt São os cidadãos 
a decidir quais as propostas a concretizar 
pelo Município. Podem votar todos os ci-
dadãos a partir dos 14 anos de idade, re-
sidentes, trabalhadores ou estudantes no 
concelho.

O valor do OP Municipal é de 300 mil eu-
ros, sendo 150 mil euros para os projetos 
nas freguesias do interior do concelho 
com população inferior a 1500 habitantes 

e 150 mil euros para projetos nas fregue-
sias do litoral e/ou com população supe-
rior a 1500 habitantes. Podem ainda ser 
apresentados projetos transversais. Os 
OP das Freguesias têm o valor de 10 mil 
euros cada. 

O OP integra a estratégia do Município de 
Odemira para potenciar a participação pú-
blica, através de fatores positivos e cons-
trutivos, baseados em princípios de proxi-
midade, transparência e oportunidade. 
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Qualificação do espaço exterior do Lo-
teamento Municipal de Luzianes-Gare

Está em conclusão a requalificação do 
exterior do Loteamento de Luzianes-
-Gare, a cargo da empresa Construções 
Filipe Silva & Martiniano, no valor de 
114.464,84€. Esta é a proposta OP “Lu-
zianes Ativa”, que prevê jardim, equipa-
mentos de ginástica, parque infantil e 
arranjos da envolvente.

Beneficiação do Pavilhão Gimnodesporti-
vo dos Alagoachos  

Já foi consignada a empreitada de Benefi-
ciação do Pavilhão Gimnodesportivo Raúl 
Vicente, em Vila Nova de Milfontes. A obra 
estará a cargo da empresa Wikibuild, S.A., 
no valor de 351.693,28€, com o prazo de 
execução de 180 dias, e prevê a ampliação 
e requalificação geral do pavilhão. Este in-
vestimento integra parte da proposta OP 
“Pavilhão para todos”. 
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LEGENDA

ÁREAS

ASA - Área de Serviço para Autocaravanas

Lugar de estacionamento para autocaravana/caravana

Lugar de paragem para carros

Zona de estadia

Parque de merendas

Lavandaria automática self-service

Áreas verdes de enquadramento

Máquina automática de Área de Servico - manutenção da caravana

PAVIMENTOS  E REVESTIMENTOS

PV.01 - Bloco de betão (acessos pedonais)

PV.02 - Asfalto betuminoso (estacionamento e ASA)

VEGETAÇÃO

VG.01 - Árvores existentes a manter

VG.02 - Árvores propostas

VG.03 - Área plantada revestida com prado autóctone

MOBILIÁRIO PRINCIPAL

MB.01 - Banco em madeira (zonas de estadia)

MB.02 - Mesa com cadeira (parque de merendas)

ILUMINAÇÃO

IL.01 - Poste de iluminação solar LED (com painel fotovoltaico)

Limite da área de intervenção

NOTAS:
1. Estacionamento para Autocaravanas com dimensões
8,00mX6,00m (que inclui zona lateral de extensão da caravana)

2. Área de serviço (ASA) com dimensões 8,00mX4,00m que inclui:
um lugar de estacionamento e uma máquina de manutenção com:
um ponto de abastecimento de água potável, local de despejo de
águas saponáceas, local de despejo de águas sanitárias com
torneira de lavagem, ponto de abastecimento de energia elétrica.

NOTAS GERAIS

Câmara Municipal de Odemira | Praça da República, 7630-139 - Odemira
Tel. 283 320 900 - Fax. 283 327 323 | Email geral:  geral@cm-odemira.pt

PROJETO DE EXECUÇÃO

Divisão de Obras Municipais (DOM)

16259/18 1818-AP

José Luís Fernandes - Arquiteto

-

Pedro Nicolau - Engenheiro

-

Tiago Serralha

José Luís Fernandes - Arquiteto

Luís Peralta - Arquiteto Paisagista (APAP nº 1274)

Santa Clara a Velha

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017

PARQUE DE CARAVANISMO NA FREGUESIA
DE SANTA CLARA A VELHA

Nº Data Revisão Revisor

07-01-2019

A2

Santa Clara a Velha

Projeto

Freguesia

Fase

Designação do Desenho

Data Desenho

Organismo Municipal

Nº Folha

Escala

NIPG Nº Projeto

Chefe de Divisão

Revisor Geral do Projeto

Nº Alteração

Especialidades / Projetistas

Coordenação de Especialidades

Levantamento Topográfico

Projetistas

Local

Formato

04_PLANO GERAL

Chefe de Divisão

5 10m43210

00

1:200

PLANO GERAL

Área de Serviço para Autocaravanas de 
Santa Clara-a-Velha  

Está em contrato a empreitada para a Área 
de Serviço para Autocaravanas de Santa 
Clara-a-Velha, no valor de 145.742,01€. O 
projeto prevê lugares de estacionamento, 
lavandaria self-service, área de manuten-
ção, zona de estadia, parque de merendas 
e áreas verdes. A empreitada é cofinan-
ciada pelo Turismo de Portugal, I.P., no va-
lor de 58.966,02€.

Construção do novo Centro Náutico de 
Odemira 

Continua a decorrer a empreitada de cons-
trução de edifício para o Centro Náutico de 
Odemira, na margem esquerda do rio. A 
obra é da responsabilidade do Clube Flu-
vial Odemirense e foi objeto de protocolo 
celebrado com o Município. Esta obra de-
corre da proposta OP “Rio Mira para Todos” 
e dispõe de financiamento comunitário.

Qualificação do espaço exterior do Bairro 
Municipal de Sabóia 

Está concluída a empreitada de qualifi-
cação dos espaços exteriores no Bairro 
Municipal de Sabóia, no âmbito do pro-
jeto “Sabóia Ativa”, uma das propostas 
vencedoras do OP. A obra tem o valor de 
67.436,47€ e está a cargo da empresa 
Nadrucivil – Engenharia e Construção, S.A.
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>> administração local
>> urbanismo

A cerimónia de entrega do Prémio de Rea-
bilitação Urbana do Município de Odemira 
(PRUMO) 2020, atribuído agora devido à 
pandemia decorreu, no dia 3 de julho, Dia 
Nacional do Arquiteto.O PRUMO foi atri-
buído à obra de habitação e serviços lo-
calizada no núcleo antigo de Odemira, da 
autoria do arquiteto Daniel Pinho. O proje-
to contempla um extenso programa para 
um pequeno lote, com criação de uma ha-
bitação unifamiliar e de um espaço autó-
nomo para atelier. 

O júri da 1ª edição do PRUMO foi constituí-
do pelos arquitetos José Adrião (convida-
do pela Câmara Municipal), Sofia Salema 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA ATRIBUI PRÉMIO DE REABILITAÇÃO URBANA 2020

Está a decorrer  a empreitada para exe-
cução da obra de remodelação do edifí-
cio municipal confinante com a Praça da 
República e as Escadinhas de S. Salvador, 
em Odemira. A obra foi adjudicada à em-
presa Wikibuild, S.A., num investimento 
de 696.557,24€, com o prazo de 240 

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL DA PRAÇA DA REPÚBLICA
dias. No decorrer da obra surgiram ves-
tígios da época medieval, de antiga rua 
de acesso ao rio, sujeitos a escavação 
arqueológica, o que levou à adaptação do 
projeto para salvaguarda das estruturas 
antigas. Este edifício será destinado a ser-
viços municipais.

(indicada pela Ordem dos Arquitetos - 
Secção Regional do Alentejo) e Pedro Ra-
mos (Vereador da Câmara Municipal).

A cerimónia contou com a presença do 
Presidente Câmara Municipal, José Alber-
to Guerreiro, do vereador responsável 
pela área do Urbanismo, Pedro Ramos, e 
Cláudia Gaspar, Presidente do Conselho 
Diretivo Regional Alentejo da Ordem dos 
Arquitetos. Daniel Pinho recebeu o valor 
de 5.000,00€ e a declaração de vencedor 
do PRUMO, sendo que a empresa Aménio 
& Ricardo – Sociedade de Construção, Lda 
recebeu a declaração de empreiteiro res-
ponsável pela execução da obra. 

O programa incluiu visita guiada pelos ar-
queólogos Jorge Vilhena e Joel Rodrigues 
à obra de requalificação de edifício muni-
cipal, na Praça da República, onde foram 
identificados vestígios arqueológicos. O 
programa terminou com a visita ao edifí-
cio de habitação e serviços vencedor do 
PRUMO 2020, na Rua Sousa Prado, onde 
o projetista e proprietário e fez as honras 
da casa. 

O PRUMO é promovido no âmbito do Ode-
mira Reabilita – Programa de Incentivos 
à Reabilitação do Património Edificado e 
pretende distinguir obras nas áreas de 
reabilitação urbanas, que representem um 
exemplo de qualidade arquitetónica e con-

tribuam para a valorização do património 
edificado do concelho. É de carácter bia-
nual e conta com o apoio da Ordem dos 
Arquitetos – Secção Regional do Alentejo.
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>> desenvolvimento social
>> proteção civil

O Serviço Municipal de Proteção Civil e o Centro Operacional Mu-
nicipal estão instalados num novo espaço, no edifício contíguo ao 
Cineteatro Camacho Costa, num investimento de 125 mil euros 
para aquisição do espaço à Santa Casa da Misericórdia e 70 mil 
euros em obras e mobiliário. 

Além deste investimento, o Município tem vindo a fortalecer com 
meios humanos e técnicos o Serviço Municipal de Proteção Civil, 
com destaque com investimentos em equipamentos para a cria-
ção de Zonas de Concentração e Apoio à População ou Centros 
de Acolhimento (para resposta em situações de saúde pública, 
incêndios, inundações), nova viatura e formação. 

NOVO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL EM 
DISCUSSÃO PÚBLICA
O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Odemira foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, no dia 6 de 
maio de 2021 e encontra-se em fase de discussão pública. Trata-se de um plano que define como enfrentar a generalidade das 
situações de emergência que possam ocorrer no território e o modelo de resposta operacional a acidentes graves e catástrofes. 

REFORÇO DO SERVIÇO MUNICIPAL 
DE PROTEÇÃO CIVIL 

No dia 8 de março, foi formalizada a oferta de viaturas e de 
atribuição de apoio financeiro do Município aos Bombeiros Vo-
luntários de Odemira que receberam o valor de 90.000,00€, 
e aos Bombeiros de Vila Nova de Milfontes, no valor de 
30.000,00€.  Em visita às instalações das duas corporações, 
o Presidente da Câmara Municipal, inteirou-se das dificulda-
des e desafios que enfrentam os bombeiros do concelho. 

Dar a conhecer o trabalho desenvolvido no concelho na área 
da proteção civil, a reestruturação e investimentos no âmbito 
do Serviço Municipal de Proteção Civil e apoio às corporações 
de Bombeiros locais foi o propósito do Município ao assinalar 
o Dia Internacional da Proteção Civil, comemorado em Portu-
gal a 1 de março, com várias atividades no mês. Pretendeu-
-se assinalar o empenho de todos aqueles que trabalham em 
prol da segurança dos seus concidadãos, na sua defesa face 
a situações de risco coletivo, protegendo as suas vidas, os 
seus bens, o património cultural e ambiental.

MUNICÍPIO APOIA BOMBEIROS
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>> desenvolvimento económico
>> turismo

Em 2021 o concelho de Odemira conta 
com doze praias de Bandeira Azul, o sím-
bolo de qualidade e excelência, atribuído 
pela ABAE – Associação Bandeira Azul 
da Europa. As praias do Malhão Norte, 
Malhão Sul, Franquia, Farol, Furnas Rio, 
Furnas Mar, Almograve Norte, Almogra-
ve Sul, Zambujeira do Mar, Alteirinhos e 
Carvalhal e a praia fluvial de Santa Clara 
vão hastear a Bandeira Azul até ao final da 
época balnear.

Em 2021, a Quercus – Associação Nacio-
nal de Conservação da Natureza atribuiu 
o Galardão Qualidade de Ouro às praias da 
Franquia, Farol, Furnas, Almograve, Altei-

A cerimónia oficial do primeiro has-
tear da Bandeira Azul em Praias inte-
riores, a nível nacional, decorreu na 
Praia Fluvial de Santa Clara, no dia 15 
de junho, data que marcou o início da 
época balnear no concelho. 

Na cerimónia estiveram presentes 
o Administrador Regional da Admi-
nistração da Região Hidrográfica do 
Alentejo / Agência Portuguesa do Am-
biente, André Matoso, a Coordenadora 
Nacional do Programa Bandeira Azul, 
Margarida Gonçalves, o Vice-Presiden-
te da Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Cardoso, as vereadoras Deo-
linda Seno Luís e Raquel Domingos, a 
Autoridade de Saúde de Odemira, Alda 
Martins, o Comandante do Destaca-
mento Territorial de Odemira da GNR, 
Capitão Tomás Silva, e o Presidente da 
Junta de Freguesia de Santa Clara-a-
-Velha, Fernando Peixeiro.

O Júri Nacional do Programa Bandeira 
Azul promove, anualmente, uma Ce-
rimónia Oficial do hastear da 1ª Ban-
deira Azul elegendo uma região e um 
promotor que se destacam na ges-
tão sustentável ao longo dos anos de 
candidatura ao galardão e vem assim 
reconhecer o trabalho desenvolvido 
pelo Município de Odemira na melhoria 
das condições e gestão ambiental das 
praias. Foram aprovadas as 12 candi-
daturas apresentadas pela autarquia à 
Bandeira Azul, o que prova a qualidade 
das praias odemirenses e o empenho 
do Município na sua qualificação.      

             

O concelho de Odemira passou a dispor 
de uma Praia de Uso Balnear Canino, que 
funciona como piloto na presente época 
balnear, localizada na freguesia de Lon-
gueira/Almograve, a montante da Praia 
de Furnas-Rio.

Com esta nova resposta, “As Melhores 
Praias de Portugal” ficaram ainda mais 
completas e atrativas para quem desejar 
levar o seu amigo de 4 patas a banhos, 
num espaço com as condições necessá-
rias para a permanência e circulação dos 
animais. 

“As melhores praias de Portugal”

ODEMIRA TEM DOZE PRAIAS COM BANDEIRA 
AZUL E SETE COM QUALIDADE OURO

rinhos, Carvalhal e Santa Clara. 

O concelho conta com cinco praias aces-
síveis (Franquia, Furnas Rio, Furnas Mar, 
Zambujeira do Mar e Carvalhal),  duas 
praias naturistas (no Malhão Norte e Al-
teirinhos Sul) e uma praia de uso canino (a 
montante das Furnas-Rio)

A associação ambientalista Zero distinguiu 
os Alteirinhos como praia Zero Poluição, 
pois não foi detetada qualquer contamina-
ção microbiológica nas análises efetuadas 
às águas balneares ao longo das três últi-
mas épocas balneares.

SANTA CLARA RECE-
BE CERIMÓNIA NACIO-
NAL DO HASTEAR DA 
BANDEIRA AZUL EM 
PRAIAS INTERIORES

ODEMIRA DISPÕE DE 
PRAIA DE USO CANINO
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>> desenvolvimento económico
>> turismo

A cerimónia pública de certificação da Es-
tação Náutica de Odemira (ENO) decorreu 
no dia 2 de julho, no Cais da Fateixa, em 
Vila Nova de Milfontes, com a presença da 
Secretária de Estado do Turismo, Rita Mar-
ques, do Presidente da Câmara Municipal 
de Odemira, José Alberto Guerreiro, e de 
António José Correia, em representação da 
entidade certificadora (a Fórum Oceano) e 
coordenador da Rede de Estações Náuticas 
de Portugal. 

Nota para a presença de Vitor Silva, Presi-
dente da Entidade Regional de Turismo do 
Alentejo e Ribatejo e da Agência Regional 
de Promoção Turística do Alentejo, entida-
des parceiras da Estação Náutica de Ode-
mira, bem como de Joana Pratas, veleja-
dora olímpica e embaixadora das Estações 
Náuticas. 

A cerimónia terminou com o descerrar da 
placa da Estação Náutica de Odemira e o 
hastear das bandeiras oficiais. Durante a 
tarde a Secretária de Estado foi convidada 
para um passeio de barco pelo Rio Mira, 
acompanhada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. 

A ENO integra a rede de Estações Náuticas 
de Portugal e abrange três pólos no curso 
do rio Mira - Pólo de Vila Nova de Milfon-
tes, Pólo de Odemira e Pólo de Santa Clara 
– e constitui uma rede de oferta turística 
náutica e complementar de qualidade, or-
ganizada a partir da valorização dos recur-
sos náuticos existentes. Tem como missão 
organizar, divulgar e disponibilizar aos visi-
tantes e munícipes uma oferta integrada e 
diversificada de actividades náuticas e de 
outros eventos e/ou experiências comple-
mentares, de alojamento, restauração, ani-
mação e serviços. É um objectivo da ENO 
a valorização da qualidade das infraestru-
turas existentes bem como a criação de 
outras.

A ENO é uma das ações previstas no Pla-
no Estratégico de Valorização do rio Mira. 
É coordenada pelo Município e envolve a 
nível local cerca de 60 parceiros locais li-
gados às actividades náuticas e ao turismo 
em geral. O processo é evolutivo e aberto 
à adesão de novos parceiros. 

A Rede das Estações Náuticas de Portugal 
conta com 26 Estações Náuticas certifica-
das. Este projeto de dinamização da fileira 
do turismo náutico, Portugal Náutico, é de-
senvolvido Fórum Oceano - Associação da 
Economia do Mar, com o apoio de diversas 
organizações nacionais. 

ODEMIRA DINAMIZA TURISMO NÁUTICO NO RIO MIRA
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>> desenvolvimento social
>> promoção ambiental

PLANTAÇÃO DE ÁRVO-
RES EM VALE BEJINHA 

NATIVAS, SIM! 
INVASORAS, NÃO!

Decorreu no dia 29 de maio, no Parque 
das Águas, uma Oficina de Construção de 
Fornos Solares, promovida pelo Município 
e Centro Ciência Viva de Lagos, para assi-
nalar o Dia Nacional da Energia. Ensinou-
-se a construir fornos solares artesanais, 
com recurso à reutilização de materiais, 
incentivando-se à adoção de formas al-
ternativas de produção de energia para o 
quotidiano doméstico.

A ação de sensibilização para a cidadania 
ambiental “A Rua é Tua! Tu decides!” fez 
o périplo pelas 13 freguesias, entre junho 
e julho, com o objetivo de alertar para o 
problema dos resíduos e para a sua reu-
tilização, para que os cidadãos se tornem 
agentes de mudança. Para as crianças e 
adultos participantes, foram momentos 
bem passados, numa iniciativa do Municí-
pio em parceira com as Juntas e a Zero P.

O Dia Internacional da Árvore foi assinala-
do com uma plantação de árvores em Vale 
Bejinha, promovida pelo Município, Junta 
de Freguesia de S. Luís e Associação de 
Moradores de Vale Bejinha e Carrasquei-
ra. Espécies autóctones, como sobreiros 
e alfarrobeiras, provenientes dos viveiros 
municipais, foram plantadas no espaço 
exterior da Associação e integrou-se no 
plano de requalificação daquele espaço. 

O Município promoveu a ação “Nativas, 
sim! Invasoras, não!”, para remoção de 
chorão, uma planta invasora, no Dia Mun-
dial do Ambiente, no Centro de Interpre-
tação dos Charcos Temporários, junto à 
Praia do Malhão. Inserida no programa 
Bandeira Azul, a ação pretendeu alertar 
para a importância do combate às plantas 
invasoras e da salvaguarda dos Charcos 
Temporários da Costa Sudoeste.

OFICINA DE CONSTRUÇÃO 
DE FORNOS SOLARES

A RUA É TUA!              
TU DECIDES!

“Plantas medicinais, ervas silvestres e flo-
res comestíveis” foi o tema do workshop 
que decorreu no dia 13 de junho, entre a 
zona Ribeirinha de Odemira e o Parque das 
Águas. Foi uma manhã de partilha de co-
nhecimentos sobre a identificação e uso 
correto das plantas que podemos encon-
trar no campo, dinamizada por Fernanda 
Botelho.

WORKSHOP SOBRE 
PLANTAS

A Escola Profissional e a EB1 da Zambujei-
ra do Mar, com o apoio do Município, ade-
riram ao projeto “O Mar Começa Aqui!”, 
promovido pela Associação Bandeira Azul 
/Programa Eco-Escolas. Os alunos foram 
desafiados a pintar sarjetas como forma 
de sensibilizar para o facto de as águas 
pluviais arrastarem resíduos que vão pa-
rar ao rio e ao mar, como beatas ou plás-
ticos. Tudo o que entra nas sarjetas afecta 
os ecossistemas e a sua biodiversidade.

O MAR COMEÇA AQUI!

"TransforMAR, não tem idade nem con-
dição" foi o desafio lançado aos utentes 
dos lares do concelho, para criarem 
peças artísticas com a reutilização de 
materiais, sobre o tema "O Mar", no âm-
bito da Bandeira Azul. Participaram a Ass 
Paralisia Cerebral de Odemira, Casa do 

TRANSFORMAR, NÃO TEM IDADE NEM CONDIÇÃO
Povo de S. Luís, Ass. Humanitária D. Ana 
Pacheco e Ass. Reformados e Idosos da 
Freguesia de S. Teotónio. As peças foram 
exibidas no Mercado de S.Luís, loja da 
CACO, Junta de Freguesia de Sabóia e 
Mercado de S. Teotónio e numa exposi-
ção conjunta em Odemira.
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>> desenvolvimento social
>> juventude

Foi aprovado o novo projeto de volunta-
riado jovem internacional do Município de 
Odemira, com o tema "Regenerar Ode-
mira", para implementação entre 2021 
e 2022, no âmbito do Corpo Europeu de 
Solidariedade. Pretende-se estimular os 
jovens de Odemira e de outros países para 
uma cidadania ativa, através de iniciativas 
desenvolvidas nas comunidades que os 
acolhem.

O território de Odemira recebe, durante 
um ano, seis jovens de vários países da 
Europa e seis jovens odemirenses parti-

VOLUNTARIADO JOVEM INTERNACIONAL 

Vários jovens aderiram ao Projeto de Vo-
luntariado Jovem, Mexe-te OJOVEM, pro-
movido pelo Município para potenciar a ci-
dadania ativa e ocupar o período de férias 
de verão. O desafio foi lançado a jovens 
com idades entre os 12 e os 25 anos resi-
dentes no concelho. Foram programadas 
ações em serviços municipais (em ações 
de sensibilização ambiental e no dia-a-dia 
do canil) e nas Freguesias, para alargar o 
voluntariado jovem ao território. 

No âmbito do sensibilização ambiental, 
os jovens do Mexe-te dinamizaram nas 
praias as ações “Entre marés” e “Pela 
saúde, ambiente e carteira beba água 
da torneira” promovidas nas praias com 
Bandeira Azul. A primeira saída aconte-
ceu no dia 5 de julho. Os jovens Mexe-te 

cipam em projectos europeus durante os 
meses de Verão.

Enquanto território de acolhimento, são 
recebidos jovens de diferentes países em 
três organizações locais: Rota Vicentina – 
Associação para a Promoção do Turismo 
de Natureza na Costa Alentejana e Vicen-
tina (Odemira), Gaia Alentejo – Núcleo da 
Associação Grupo de Acção e Intervenção 
Ambiental   (S.Luís) e PROJECT EARTH 
- Associação para a Valorização Susten-
tável de Regiões de Convergência (Santa 
Clara-a-Velha).

“Regenerar Odemira” é o quarto projeto 
municipal aprovado no âmbito dos progra-
mas de voluntariado internacional e que 
pretende fortalecer o trabalho na área da 
juventude. Odemira conta com projetos 
europeus de voluntariado jovem desde 
2015, envolvendo cerca de 200.000€. O 
território odemirense recebeu jovens da 
Alemanha, Bulgária, Eslovénia, Estónia, 
Espanha, França, Hungria, Itália, Letónia, 
Polónia e Turquia, e jovens odemirenses 

participaram em projetos na Bulgária, Es-
lovénia, Espanha, Estónia, França, Hungria 
e Suécia.

MUNICÍPIO PROMOVE VOLUNTARIADO JOVEM
também colaboraram na ação “Nativas, 
sim! Invasoras, não!”, no dia 6 de julho, 
para remoção de chorões no Centro de 
Interpretação dos Charcos Temporários, 
junto à Praia do Malhão, no âmbito da 
Bandeira Azul. As Juntas de Freguesia de 
S. Salvador/Santa Maria e S.Teotónio or-
ganizaram ações para envolver os jovens, 
bem como a Taipa no Espaço ST. 

Tendo em conta os cuidados necessários 
decorrentes da prevenção da doença 
covid-19, e para garantir a segurança 
de todos, o número de participantes 
nos grupos do Mexe-te 2021 é reduzido. 
Esta iniciativa integra-se no programa 
municipal na área da juventude “Odemira 
Acredita em Ti”.  

2018

2018
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>> educação

A oferta de uma brochura com 10 receitas 
Lanches saudáveis a todos os alunos do 1º 
ciclo do concelho e a realização de vídeos 
marcou a conclusão da segunda fase do 
projeto “Em Odemira o Chefe sou eu!”.

A ação foi assinalada na EB1 de Odemira, 
no dia 21 de maio, com a presença da 
Vereadora da Câmara Municipal responsá-
vel pelas áreas da Educação e da Saúde, 
Deolinda Seno Luís, e pela Presidente da 
Direção da Tic Tac, Rita Costa, também 
com o objectivo de celebrar o Dia Nacional 

A plataforma digital de aprendizagem 
Odete  Educa é o novo projeto do Muni-
cípio direcionado para a comunidade local 
do ensino pré-escolar e 1º ciclo no âmbito 
do programa municipal OdeTe - Odemira 
Território Educativo, num investimento de 
30.000 mil. 

Trata-se de um software educativo que 
irá permitir um salto qualitativo no ensino 
básico. É dirigido aos alunos, educadores, 
professores e encarregados de educação, 
para introdução de novas dinâmicas na 
sala de aula, mas também em contexto 
familiar, e promove conhecimentos, com-
petências e valores.

O software já está em fase de testes por 
um grupo de 30 professores e deverá em 
entrar em total funcionamento no início 
do próximo ano letivo.

Podem ser exploradas, através de con-
teúdos dinâmicos e interactivos, as vá-
rias disciplinas escolares, diversos temas 
no âmbito da Educação para a Cidadania 
(Educação Ambiental, Sustentabilidade, 
Educação para a Saúde, Segurança Rodo-

Para comemorar o Dia Mundial da Criança, 
dia 1 de junho, o Município de Odemira e a 
CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Odemira promoveram a oferta 
de livros sobre os Direitos das Crianças a 
todos os alunos do 1º ciclo do concelho.  A 
ação foi assinalada na Escola do 1º Ciclo de 
Sabóia, com a presença da Vereadora da 
Câmara Municipal responsável pela área da 

Odemira Educa 

MUNICÍPIO LANÇA PLATAFORMA DIGITAL PARA PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO

viária, Igualdade de Género, a Floresta e o 
Oceano) e sobre o território de Odemira. 
Há ainda o Mural, uma rede social e co-
munitária para partilha entre a turma a 
escola ou agrupamento, e a possibilidade 
de participar em desafios nacionais. 

Este projeto vem complementar a ofer-
ta educativa no seguimento da aquisição 
dos 500 computadores e portáteis e 280 
routers, um investimento no valor de 270 
mil euros, com financiamento do Alentejo 
2020 / Fundo Social Europeu.

MUNICÍPIO E CPCJ DE ODEMIRA COMEMORAM DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Lanches saudáveis

PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE OFERECE RECEITAS SAUDÁVEIS
de Luta Contra a Obesidade (22 de maio).

O projeto de Educação para a Saúde "Em 
Odemira o Chefe sou eu!", para a pro-
moção de uma alimentação saudável e 
equilibrada, foi promovido pela TIC TAC - 
Associação para a Promoção dos Tempos 
Livres das Crianças e dos Jovens, em 
parceria com o Município de Odemira e os 
cinco agrupamentos de escolas depois 
de uma primeira fase de apresentação de 
refeições saudáveis.

Educação, Deolinda Seno Luís, e da Presi-
dente da CPCJ de Odemira, Ana Correia. 

Foi oferecida uma edição especial da obra 
"Conhece os teus direitos", da autoria de 
Manuel Reis e com ilustrações de Abigail 
Ascenso, baseado na Declaração dos 
Direitos das Crianças, com uma linguagem 
simples e ilustrações apelativas.  
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>> educação e conhecimento
>> educação

O Município celebrou um novo protoco-
lo com a Associação Pró Artes de Sines 
para garantir a continuidade da formação 
musical e a possibilidade do alargamento 
a mais escolas, através do Ensino Articu-
lado da Música e atividades pedagógicas 
e culturais associadas, dinamizadas pela 
Escola de Artes do Alentejo Litoral, ten-
do em conta a relevância da componente 
musical na formação integral do aluno e 
no âmbito da estratégia municipal ODETE-
-Odemira Território Educativo.

O Município assume o pagamento de 
5.000,00€ para aquisição de instrumen-
tos e de 35.000,00€ para apoiar o desen-
volvimento das atividades pedagógicas 
e culturais. A novidade deste segundo 
protocolo prende-se com a comparticipa-
ção de 1.000,00€ por aluno do Secundá-
rio que frequente o Ensino Articulado da 

O Conselho Nacional de Educação convi-
dou o Município de Odemira, através da 
participação da vereadora Deolinda Seno 
Luís, para uma audição sobre “As medidas 
a tomar na reabertura das escolas”, que 
decorreu no dia 22 de abril. Para a pre-
paração do próximo ano lectivo, o CNE 
entendeu reunir os contributos de um 
conjunto de entidades, para preparar uma 
Recomendação ao Governo para que se-
jam supridas as lacunas e os deficits de 
aprendizagem no Ensino à Distância. Além 
dos contributos locais, foi um momento 
de partilha sobre o trabalho desenvolvido 
no âmbito do programa OdeTe – Odemira 
Território Educativo.

Atento à necessidade fundamental de ga-
rantir em segurança e conforto o trans-
porte dos alunos, e no âmbito do Contra-
tos Interadministrativos de Cooperação 
estabelecidos entre o Município e as Jun-
tas de Freguesia, foi concedido o apoio fi-
nanceiro de 80% do valor de aquisição de 
uma nova viatura, até ao limite máximo 
de 30.000,00€ por Freguesia, destina-
do ao transporte escolar. As Freguesias 
promovem os transportes escolares com 
origem nas suas freguesias, em circuitos 
especiais ou normais e em complemento 
aos efetuados pelo Município. 

MUNICÍPIO CELEBRA NOVO PROTOCOLO PARA A CONTINUÇAO DO ENSI-
NO ARTICULADO DE MÚSICA NO CONCELHO

Música em Regime Supletivo (correspon-
dendo a 2/3 de comparticipação do valor 
total anual), custo que, em anos letivos 
anteriores, recaía exclusivamente sobre 
as famílias (150,00€ mensais). O Municí-
pio assume ainda os compromissos de ar-
ticular com a Escola de Artes do Alentejo 
Litoral e os Agrupamentos de Escolas ou 
Escolas Não agrupadas que se disponibili-
zem à implementação, em cada ano letivo, 
do Curso Básico/Secundário de Música em 
Regime Articulado ou Supletivo.

A implementação do Ensino Articula-
do da Música teve início no ano letivo de 
2009/2010, nas EB2,3 Damião de Odemi-
ra e Brito Pais (Colos), com avaliação mui-
to positiva da parte de escolas, alunos e 
famílias. Este protocolo previa a duração 
de cinco anos letivos, prorrogável até ao 
limite de dez anos. 

NOVAS VIATURAS 
PARA TRANSPORTE 
ESCOLAR

O Município de Odemira atribuiu um 
total de 75 bolsas de estudo para alu-
nos do concelho que frequentam o en-
sino superior e três prémios de mérito 
para alunos do ensino secundário no 
ano letivo 2020/2021, no valor total 
de 99.082,29€. A Câmara Municipal 
aprovou a renovação de 39 bolsas de 
estudo a alunos que já frequentavam 
o ensino superior e a atribuição de 36 
novas bolsas de estudo para alunos 
que iniciaram o seu percurso acadé-
mico, para garantir a possibilidade de 
continuação dos estudos aos jovens 
munícipes de famílias mais carencia-
das. 

Foram também atribuídos três pré-
mios por mérito a alunos do ensino 
secundário, indicados pela Escola Se-
cundária Dr. Manuel Candeias Gonçal-
ves, Escola Profissional de Odemira e 
Colégio Nossa Senhora da Graça, para 
premiar o trabalho, o empenho, a per-
severança e a excelência escolares.

MUNICÍPIO ATRIBUI 
100 MIL EUROS EM 
BOLSAS DE ESTUDO E 
PRÉMIOS DE MÉRITO

ODEMIRA EM REUNIÃO 
DO CONSELHO NACIO-
NAL DE EDUCAÇÃO
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>> social

Decorreu no dia 26 de junho, a eleição 
para o novo Presidente da CPCJO – Co-
missão de Proteção de Crianças e Jovens 
de Odemira. Em sede de reunião da Co-
missão Alargada da CPCJ, Ana Correia foi 
eleita, entre todos os membros elegíveis, 
como Presidente para o próximo man-
dato, com a duração de três anos. Ana 
Correia é a representante do Município de 
Odemira e irá exercer a função a tempo 
inteiro, tendo sido designada para sua 
secretária a sua antecessora, Piedade 
Barradas, que permanece como repre-
sentante da Educação por mais um ano. 
Ana Correia enalteceu o trabalho e dedi-
cação de Piedade Barradas, e garantiu a 
continuidade de uma missão fundamen-
tal, diária e de grande responsabilidade, 

ELEIÇÕES PARA A PRESIDÊNCIA DA CPCJ DE ODEMIRA
na defesa dos direitos e proteção das 
crianças e jovens do concelho.

A CPCJO é uma instituição oficial não judi-
ciária com autonomia funcional, compos-
ta por representantes de diferentes enti-
dades: Município de Odemira, Segurança 
Social, Ministério da Educação, Ministério 
da Saúde, Instituições Particulares de 
Solidariedade Social/Organizações não 
Governamentais, GNR, Associações de 
Jovens, Associações de Pais, Associações 
Culturais, Desportivas e Recreativas, 
4 cidadãos eleitores designados pela 
Assembleia Municipal, Elementos coopta-
dos (voluntários de diferentes formações 
e com particular interesse na área da 
infância e juventude).

A CPCJO tem como missão promover os 
direitos das crianças e jovens do conce-
lho de Odemira, prevenir ou pôr termo a 
situações de perigo que possam afetar a 
sua segurança, saúde, formação, educa-
ção ou desenvolvimento integral.

O Município de Odemira está a preparar o 
Programa Municipal de Apoio a Famílias 
Numerosas, para acesso a benefícios 
prestados pela autarquia, e reconhecen-
do assim a importância e a necessidade 
de apoiar estes agregados, pelo contribu-
to demográfico para o concelho e peran-
te a exigência económica que envolvem. 
Após a aprovação da versão preliminar 
na Câmara Municipal e na Assembleia 
Municipal, o Programa seguiu para a fase 
de discussão pública. 

Para acesso aos benefícios, conside-

ram-se famílias numerosas, as famílias 
residentes no concelho há mais de um 
ano, monoparentais ou nucleares, com 
três ou mais descendentes de idade igual 
ou inferior aos 25 anos e/ou sem rendi-
mentos próprios.

As famílias numerosas abrangidas pode-
rão usufruir do reembolso de 50 % do 
valor de aquisição de lentes oftalmológi-
cas, 50€/ano/filho para material escolar, 
redução no serviço de abastecimento 
de água, saneamento e resíduos sóli-
dos, desconto 50% na aquisição de lote 

municipal para habitação e descontos no 
aceso às Piscinas Municipais, Cineteatro e 
serviços da Biblioteca Municipal e Ativida-
des de Animação e Apoio à Família. 

Segundo a Associação Portuguesa das 
Famílias Numerosas estes agregados re-
presentam 4,8% do total de famí lias em 
Portugal, mas contribuem com cerca de 
16% das crianças e jovens em Portugal. 
Também 6 em cada 10 famí lias numero-
sas, contam com rendimentos baixos/
médios.

MUNICÍPIO DEFINE PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS NUMEROSAS 
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>> cultura

Ao longo dos meses de confinamento, o 
Município deu início à iniciativa "Cultura Com 
Todos em Odemira", assente numa progra-
mação cultural diversificada, num misto 
de conteúdos online e de iniciativas presen-
ciais, dentro das orientações da Direção 
Geral da Saúde, como forma de apoiar e 
dinamizar o setor. Estas propostas privile-

O Município de Odemira aprovou a atribui-
ção do valor total de 132 mil euros às as-
sociações e coletividades do concelho que 
apresentaram candidaturas ao Programa 
de Apoio às Atividades Culturais e Recrea-
tivas, com o objetivo de promover a dina-
mização cultural do território.

Face às candidaturas apresentadas, a au-
tarquia atribuiu 50.000,00€ para ativida-
des de produção de cultura, 45.380,64€ 
para a promoção de atividades culturais e 
recreativas, 11.050,00€ para aquisição de 
equipamento, 25.000,00€ para a bene-
ficiação de instalações e 1000,00€ para 
formação, no total de 132.431,60€.

O setor cultural tem sido um dos mais 
afetados pela pandemia Covid-19 também 
no concelho de Odemira, com a suspensão 
e adiamento de eventos, festas e ações. A 
pandemia obrigou os agentes culturais a 
redefinir os modelos de concepção, pro-
dução e oferta cultural. O Município de 
Odemira entendeu manter o apoio à cul-
tura local, além de contratações de espe-
táculos e de animação cultural no âmbito 
do programa Cultura Com Todos e Animar 
o Verão. 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA APROVOU 132 MIL EUROS DE APOIO A 
ASSOCIAÇÕES CULTURAIS E RECREATIVAS

CULTURA COM TODOS EM ODEMIRA
giam a participação de agentes culturais do 
concelho, como forma de reconhecimento 
e valorização do seu trabalho. 

Ao longo de vários meses foram apre-
sentados online, semanalmente, através 
das páginas do Município no Facebook e 
Youtube, atuações musicais, dança, docu-

mentários sobre as tradições locais, ar-
tes plásticas, bem como conteúdos para 
o público infantil. O Município procurou 
adaptar-se a uma nova realidade vivida 
também na área cultural, imposta pela 
pandemia, que desligou as luzes dos pal-
cos durante meses. 
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Foi estabelecido protocolo de colabora-
ção entre o Município de Odemira, Junta 
de Freguesia de S. Martinho das Amorei-
ras, Associação para o Desenvolvimento 
de Amoreiras-Gare e a Casa do Povo de S. 
Martinho das Amoreiras com vista à con-
tinuação da dinamização do Centro de Va-
lorização da Viola Campaniça e do Cante 
de Improviso, sediado em S. Martinho das 
Amoreiras. 

O Município de Odemira vai continuar a co-
laborar na dinamização do centro e con-
cretização dos seus objectivos e atribui o 
apoio financeiro de 51.390,00 €. 

O objetivo do Centro passa pela preserva-

ção, divulgação e promoção do cante tra-
dicional de improviso, da viola campaniça 
e da poesia popular. O Centro pretende-se 
afirmar como um organismo cultural ao 
serviço da comunidade, traduzido em três 
pilares: Programa Formativo, Espaço Mu-
seológico e Programa Cultural. 

A música tradicional constitui uma com-
ponente essencial do património cultu-
ral do concelho de Odemira, assumindo 
importante significado as manifestações 
instrumentais e vocais associadas à viola 
campaniça e ao cante de improviso, con-
siderando o Município essencial o seu es-
tudo e divulgação como forma de afirma-
ção identitária do território.  

PROTOCOLO PARA A DINAMIZAÇÃO DO CENTRO 
DE VALORIZAÇÃO DA VIOLA CAMPANIÇA E DO 
CANTE DE IMPROVISO

BIBLIOTECA INTEGRA COMEMORAÇÕES DO CEN-
TENÁRIO DO NASCIMENTO DE JOSÉ SARAMAGO
A Biblioteca Municipal de Odemira inte-
gra o Memorando de Entendimento entre 
a Rede de Bibliotecas José Saramago e a 
Fundação José Saramago, com o objetivo 
de estabelecer linhas de cooperação no 
âmbito das comemorações do centenário 
do nascimento de José Saramago, que te-
rão início a 16 de novembro de 2021, dia 
do nascimento do escritor, e decorrem 
até final do ano de 2022, ano em que Sa-
ramago celebraria 100 anos.

A Biblioteca Municipal José Saramago de 
Odemira é membro fundador da Rede de 
Bibliotecas José Saramago, que foi for-
malmente constituída a 22 de março de 
2019, assim como as Bibliotecas de Alma-
da, Avis, Beja, Politécnico de Leiria, Loures 
e a Fundação José Saramago.

PROTOCOLO DE CO-
LABORAÇÃO PARA 
DINAMIZAÇÃO DA 
ESCOLA DE MÚSICA 
DA BANDA 
FILARMÓNICA  

O Município de Odemira e a Ban-
da Filarmónica de Odemira (BFO) 
celebraram um protocolo de cola-
boração para a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 30.000,00€, 
com vista à dinamização da Escola 
de Música e aquisição de instrumen-
tos. A BFO assume o processo de 
gestão, dinamização e execução do 
programa formativo da Escola de 
Música que integra aulas de instru-
mento, formação musical e classe 
de conjunto, ações de sensibilização 
e divulgação da escola junto da co-
munidade, audições e espectáculos. 

A BFO é uma associação sem fins 
lucrativos, que desde 1989 se de-
dica ao ensino gratuito da música, 
com enfoque nas crianças e jovens. 
Tem desempenhado um papel fun-
damental na formação, divulgação, 
promoção e difusão da prática mu-
sical no concelho.

A aprendizagem musical é essencial 
no desenvolvimento psicomotor, 
cognitivo, emocional e linguístico 
das crianças, facilitando a sua inte-
gração social, e beneficiando o seu 
desempenho académico, sendo que 
as filarmónicas são as principais es-
colas de música do país.

A assinatura do Memorando decorreu no 
dia 23 de abril, no Dia Mundial do Livro e 
dos Direitos de Autor, em Lisboa, nas ins-
talações da Fundação Saramago.
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Em 2021 viveram-se as comemorações 
dos 47 anos da Liberdade como nunca 
tínhamos imaginado. Face à Pandemia da 
COVID-19, o Município de Odemira assi-
nalou o 25 de Abril com um conjunto de 
iniciativas online, para que todo o público 
tivesse a oportunidade de acompanhar as 
comemorações em segurança, a partir de 
sua casa.

A Cerimónia de Hastear da Bandeira, no 
Edifício dos Paços do Concelho, decorreu 
com um mínimo de presenças, num mo-
mento muito simbólico. A Sessão Solene 
da Assembleia Municipal de Odemira, no 
Cineteatro Camacho Costa, foi igualmen-
te carregada de emoções. Este foi o mo-
mento para a atribuição da Medalha Mu-
nicipal de Mérito ao jornalista odemirense 
Eduardo Dâmaso. As cerimónias foram 
transmitidas em direto no Facebook do 
Município.

Ao longo do dia 24 e 25 de abril, foram 
transmitidos online a reposição dos con-
certos gravados em 2020 com as ban-
das rock locais 4 Ever, Linhas Cruzadas, 
Zoombidos e Suspeitos do Costume, bem 
como os espetáculos gravados especial-
mente para este momento com o artista 
Tim, dos Xutos & Pontapés, e pela Asso-
ciação Jazz e Não Só.

Destaque ainda para a participação do 
Município de Odemira no programa da TVI 
“Somos Portugal”, em direto a partir de 
Queluz, na tarde de 25 de abril.

Abril em Odemira 2021 

AS COMEMORAÇÕES POSSÍVEIS, MAS COM MUITO SIMBOLISMO
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>> desporto

O Município de Odemira recebeu, pelo 3º 
ano consecutivo, o galardão de Município 
Amigo do Desporto, uma distinção pública 
de boas práticas na intervenção dos mu-
nicípios na área do desporto e atividade 
física.

A atribuição do galardão foi formalizada 
no dia 25 de fevereiro, no Pavilhão Des-
portivo Municipal, com a entrega da ban-
deira e diploma ao Presidente da Câmara 
Municipal de Odemira, José Alberto Guer-
reiro, e ao vereador responsável pelo Des-
porto, Pedro Ramos, pela mão do respon-
sável pelo Programa Município Amigo do 
Desporto, Pedro Mortágua Soares. 

O Presidente da Câmara Municipal con-
siderou este como "um prémio de reco-
nhecimento não só para o Município, mas 
também para todo o associativismo des-
portivo local”.

O prémio decorre do Programa Município 
Amigo do Desporto, promovido pela pla-
taforma Cidade Social, uma rede de par-

O Município de Odemira está a promover 
um ciclo de formação online no âmbito 
do Desporto, certificada pelo IPDJ - Insti-
tuto Português do Desporto e Juventude 
e dirigida a todos os treinadores, técnicos 
de exercício físico e diretores técnicos do 
concelho, com o objetivo de proporcionar 
o acesso a formação diversificada e quali-
ficar a base associativa e técnica. 

Os temas são diversificados: "Nutrição 
Desportiva" (4 e 5 de fevereiro), "Saúde 
Mental no Desporto" (4 e 5 de março), 
"Desporto Escolar e articulação com 
o Desporto Federado" (6 e 7 de maio), 
"Planificação e organização de um clube 

ODEMIRA RECEBE GALARDÃO DE MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO

tilha que privilegia a monitorização, reco-
nhecimento e divulgação de boas práticas. 

Este galardão vem reconhecer o trabalho 
desenvolvido pelo Município na promoção 
e dinamização da prática desportiva, que 
se reflete na diversidade e investimentos 
nas instalações desportivas indoor e out-
door, no apoio aos clubes locais através 

dos Prémios de Atividade Desportiva, nos 
projetos ao nível da promoção do despor-
to na infância (Infância Ativa), do Progra-
ma de Desporto Escolar e desporto sénior 
(Viver Ativo), bem como nos eventos re-
gionais e nacionais em várias modalidades 
organizados ou apoiados pelo Município. 

ALENTEJANA PASSA 
POR ODEMIRA
A 2ª etapa da 38ª volta ao Alentejo 
em Bicicleta passou no dia 24 de junho 
pelo concelho, na ligação entre Almo-
dôvar e Sines. O jovem odemirense 
Afonso Silva (sub-23, da equipa Rádio 
Popular-Boavista) passou na frente do 
pelotão pelas ruas de Odemira, com o 
público a apoiar. 

Depois de ter sido cancelada em 
2020, um dos primeiros eventos des-
portivos afetados pela pandemia, a 
alentejana voltou à estrada em 2021, 
com toda a sua a cor e energia. 

MUNICÍPIO PROMOVE CICLO DE FORMAÇÃO 
CERTIFICADA EM DESPORTO

desportivo!" (1 e 2 de julho), "Desafio na 
monitorização de carga de treino em des-
portos de resistência" (2 e 3 de setembro), 
"Técnicas de comunicação e coaching para 
treinadores" (4 e 5 de novembro) e uma 
preleção final sobre "Arbitragem" (3 de 
dezembro). 

A iniciativa é da responsabilidade do Mu-
nicípio de Odemira, sendo gratuitas para 
residentes no concelho, no âmbito do 
plano de actividades na área desportiva e 
enquanto Município Amigo do Desporto e 
membro Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis.
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MOÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL DE ODEMIRA
TOMADA DE POSIÇÃO:  APROVADA POR UNANIMIDADE
Moção apresentada pelos eleitos de todas as forças po-
líticas da Assembleia Municipal de Odemira, aprovada 
por unanimidade, na sessão extraordinária realizada a 
09/05/2021.
Introdução
A situação mediatizada nos últimos dias em Odemira, veio 
demonstrar o que os órgãos municipais tinham razão, 
pois vinham afirmando e alertando ao longo dos últimos 
anos - através de inúmeras tomadas de posição e moções 
aprovadas - da necessidade urgente do Estado Português 
intervir neste território.
Aquilo que muitos apelidam de “um desastre anunciado”, é 
fruto de um ordenamento territorial deficitário, só possí-
vel face a um Plano de Ordenamento do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina permissivo e desde 
sempre contestado pelos órgãos municipais.
A presente Tomada de Posição vincula a Assembleia Muni-
cipal de Odemira, pois é o órgão que a aprova, mas senti-
mos que esta reflete a posição de grande parte dos atores 
locais aqui sedeados, auscultados em várias reuniões, fó-
runs, debates ou formalizadas em documentos públicos e 
correspondência recebida.
Em face do enquadramento descrito, torna-se necessário 
encontrar um caminho de futuro que a todos inclua, reali-
ze e responsabilize!
Nesse sentido, consideramos essencial, como há muito 
reivindicamos, que Pelo Desenvolvimento Sustentável de 
Odemira, sejam desenvolvidas, de forma concertada, 5 
dimensões do desafio que nos é colocado! Essas 5 dimen-
sões são:
Dimensão Ordenamento do Território;
Dimensão Habitação;
Dimensão Recursos Hídricos;
Dimensão Serviços Públicos;
Dimensão Infraestruturas e Equipamentos Públicos.
Enquadramento
A evolução da Pandemia de Covid-19 no concelho de Ode-
mira e a recente aplicação de cerca sanitária às freguesias 
de S. Teotónio e Longueira/Almograve deu visibilidade à 
gravidade de problemas locais, levando o Primeiro-Mi-
nistro António Costa a afirmar…“[É preciso] quebrar essa 
sobrelotação [de pessoas a viverem no mesmo espaço] 
porque é um risco enorme para a saúde pública, para além 
de uma violação gritante dos Direitos Humanos”, 
Estavam os eleitos locais indiferentes a esta matéria? Não, 
pois desde há muito que os órgãos autárquicos têm ana-
lisado e debatido em sessões e reuniões ordinárias e ex-
traordinárias, a génese e os impactos do desordenamento, 
incúria e cultura do facilitismo que a administração central 
permitiu numa vasta área deste território, incluindo toda 
a faixa litoral do Concelho de Odemira, onde o poder cen-
tral usurpou todas as competências por diversos dos seus 
departamentos (ambiente e agricultura no epicentro), os 
quais trabalham de ”costas voltadas” e sem articulação, 
contando com o Município, apenas e só, quando dá jeito.
Foi este o cenário de longos anos, “ora mandas tu, ora 
mando eu”, e conforme as “modas” lá foi vingando um 
modelo de incongruências centrado no contributo para o 
PIB Nacional, a qualquer custo, num Parque Natural e em 
Rede Natura 2000.
Os Órgãos Autárquicos Locais por diversas vezes e de di-
ferentes formas, deram conhecimento tendo proposto a 
todos os níveis e instâncias do poder e da investigação, a 
tomada de medidas urgentes, que compatibilizassem os 
usos, os valores e os recursos locais, no âmbito de um 
processo de desenvolvimento sustentável em detrimento 
da aposta no crescimento desregulado.
Ignorando estes apelos locais, o mundo lá continuou a 
vir para Odemira, tendo-se assistido em poucos anos, à 
maior de todas as vagas migrantes na região, especial-
mente com passaporte asiático, esgotando a oferta de 
alojamento, em muitos casos com sobrelotação e hiper-
lotação, uma ténue fiscalização, degradação das respos-
tas de serviços e de equipamentos públicos, um fluxo que 
proporcionou o aparecimento de atividades ilícitas graves, 
atualmente sob investigação.
Na última década, o tecido social alterou-se, e não obstan-
te sabermos que o concelho vinha em alguma perda popu-
lacional e que sempre fomos um concelho multicultural, 
Odemira não pode ser o único lugar do país a acolher um 
fluxo migratória de expressão tão significativa num curto 
espaço temporal, quase duplicando a população, até por-
que não estão criadas as condições locais para o fazer, e 
desde há muito o demos a conhecer.
Poderá o governo alhear-se desta realidade com origem 

bem conhecida, resultante de um modelo territorial e 
económico insustentável, impositivo e decidido em Lisboa 
desde sempre, em que os Odemirenses pouco foram con-
siderados, gerador de conflitos e facilitismos? Não, até 
porque desta realidade tem conhecimento, pois desde há 
quase uma década que os órgãos autárquicos e a comu-
nicação social, têm evidenciado os atropelos ao ordena-
mento do território, que a IGAMAOT relatou na sua inspe-
ção realizada em 2016/2017, cujo relatório, homologado 
em 2018, conclui pela urgência na tomada de dezenas de 
medidas recomendadas a diversas entidades da adminis-
tração central, que não foram concretizadas, e por outro 
lado, o SEF, a ACT, a PJ e a GNR conhecem a situação que 
se vive em Odemira, e que certamente relataram supe-
riormente. 
Na ordem do dia, tem estado também a gestão de recur-
sos, pois há que monitorizar e preservar a biodiversidade 
local e por outro lado garantir que a água da barragem de 
Santa Clara, não sendo infinita e face ao intenso acrésci-
mo de utilizações e diminuição de afluências, tenha gestão 
adequada, e que a sua falta não venha a ser o próximo 
cenário de desgraça local, se não forem tomadas medidas 
resilientes.
Vitimas de todo este processo, e no contexto atual, os mi-
grantes que sonham com um futuro melhor e que procu-
ram em Odemira trabalhar e ser felizes merecem tudo do 
melhor, devendo cada um, à medida das suas responsabi-
lidades, assumir a colaboração possível, e tudo fazer para 
que a situação atual se altere rapidamente, conscientes 
que os Portugueses foram e ainda são um povo emigrante 
e que devem receber bem, não apenas quem nos visita, 
mas também quem cá trabalha e vive. 
Não podemos deixar estas pessoas, à espera que apenas 
um desastre como o que agora experimentámos as tor-
nem visíveis, mas também não devem ficar mais uma vez 
na gaveta os problemas que estão na génese do modelo 
de crescimento sem limites e regulação. 
Odemira, quer e deve ser um concelho com a sua própria 
identidade, singularidade e diversidade nas atividades e no 
seu padrão social, ao nosso ritmo e de forma ordenada e 
planeada!
Medidas Estruturais
Assim constituem-se como essenciais a tomada das se-
guintes medidas por parte do Governo de Portugal:
Revisão imediata da Resolução do Conselho de Ministros 
179/19, de 24 de outubro de 2019;
A tomada de Medidas Preventivas urgentes no âmbito do 
Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, nomeadamente no que con-
cerne a ações claramente identificadas no relatório do 
IGAMAOT;
A criação de um Programa Específico de Habitação para o 
Território que obrigue a uma nova política de distribuição 
e integração em todo o território de Odemira, libertando a 
sobrecarga das freguesias do litoral do concelho;
A elaboração, com carácter urgente, do Plano de Gestão, 
Eficiência e Resiliência da Albufeira de Santa Clara em face 
do próprio cenário de escassez de água elencando na úl-
tima Assembleia Geral da Associação de Beneficiários do 
Mira;
A criação do Plano de Intervenção Económica e Social para 
o Concelho de Odemira que vise a dotação dos serviços 
públicos e plano de investimentos para fazer face às ne-
cessidades de infraestruturas de apoio às populações.
Recomendar que se apurem os responsáveis, desde os 
angariadores de mão-de-obra até aos proprietários, pelo 
incumprimento da legislação laboral e ambiental em vigor, 
punindo os prevaricadores e todos os que lucrem à custa 
da violação das leis, pondo em risco a saúde pública.   
Criação de um Gabinete Local de Ação Operacional no con-
celho de Odemira com todas as entidades presentes no 
território, nomeadamente ACT, SEF, Saúde, ICNF e repre-
sentantes dos cidadãos locais. 
Medidas de Combate à Pandemia
Constituem-se ainda como essenciais a tomada das se-
guintes medidas por parte do Governo de Portugal, para 
resolução urgente da situação pandémica vivida em Ode-
mira:
Decretar o fim imediato da cerca sanitária às freguesias 
de São Teotónio e Longueira/Almograve face ao acentua-
do decréscimo dos índices de infeção nestas freguesias e 
no concelho, penalizadas pelo cálculo deficiente desses 
mesmos índices;
Tomada de medidas imediatas de combate à sobrelotação 
e insalubridade de habitações, com a responsabilização 
dos empregadores inclusive.
A integração imediata no cálculo dos índices de infeção de 
indicadores de imunidade e carga no SNS;

A vacinação urgente de toda a população;
Nota Final
Consideramos absolutamente essencial que a presente 
Tomada de Posição da Assembleia Municipal de Odemira 
seja atendida, contribuindo de forma decisiva para o de-
senvolvimento sustentável do concelho e do país e para 
a saúde, bem-estar e a qualidade de vida dos residentes 
permanentes e temporários deste concelho, empenhados 
que estamos em vencer os desafios que hoje se nos co-
locam!
A presente Tomada de Posição será remetida:
-Presidente da República
-Presidente da Assembleia da República
-Primeiro Ministro 
- Grupos Parlamentares na Assembleia da República
- Ministra de Estado e da Presidência 
-Ministro da Administração Interna
-Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital
-Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
-Ministro do Ambiente e da Ação Climática
-Ministra da Agricultura
- Ministro das Infraestruturas e da Habitação 
-Ministra da Coesão Territorial
-Assembleia Intermunicipal da CIMAL
-Presidente da CIMAL
-CCDR Alentejo – Coordenador do Grupo de Trabalho do 
Mira
-IGAMAOT
- Autoridade para as Condições do Trabalho
- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
- Alto Comissariado para as Migrações
-Municípios e Assembleias Municipais da área do PNSACV
-Meios de Comunicação Social nacionais e regionais.
-Anafre e Associação Nacional de Municípios.
Odemira, 9 de maio de 2021
Os Eleitos da Assembleia Municipal de Odemira

MOÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
RESILIÊNCIA DOS SETORES DO TURISMO, RESTAURAÇÃO, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS NO CONCELHO DE ODEMIRA
Apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Socia-
lista e aprovada, por unanimidade, na segunda reunião da 
sessão ordinária de abril (adiada para maio) da Assembleia 
Municipal de Odemira realizada no dia 04/06/20201
“O território do concelho de Odemira tem, nos últimos 20 
anos, afirmado o seu potencial turístico. A qualidade das 
suas praias, a beleza das suas paisagens, as suas carac-
terísticas únicas ao nível da fauna e da flora, bem como a 
sua configuração geológica, tornou este território como 
um dos principais destinos de Turismo de Natureza, aliado 
ao produto Sol & Mar. 
Também a natureza do comércio e serviços locais, assente 
na proximidade real e tipicamente familiar para com quem 
nos procura (uma das características das nossas gentes), 
são uma mais-valia que atrai os visitantes e que muito 
agrada à população local.
Associado a esta riqueza ímpar, ao trabalho da Autarquia, 
Associações Locais de Promoção do Setor, Entidade Re-
gional de Turismo do Alentejo, Secretaria de Estado do 
Turismo e aos empresários, conseguiu-se criar uma oferta 
de qualidade e excelência reconhecida a nível internacio-
nal, não só ao nível dos alojamentos, mas muito também 
na restauração e serviços de animação turística. 
Quando o território prosperava, a pandemia Covid19 en-
cerrou este setor, antes de tudo o resto. Foi, igualmente, 
este mesmo setor, o último a abrir aquando do descon-
finamento, com regras muito apertadas e com áreas de 
atividade que permanecem até hoje, sem data para aber-
tura de portas. 
Conhecemos a qualidade, zelo e entrega dos empresários 
do turismo, restauração, comércio e serviços do conce-
lho de Odemira e sabemos a dura realidade com que se 
deparam diariamente e a injustiça que é verem aplicadas 
medidas tão restritivas nestes setores que muito investi-
ram para se adaptar a esta nova realidade e onde não se 
conhecem focos de contágio desde o início da pandemia, já 
lá vão mais de 12 meses.
Odemira é um concelho cuja atividade económica está mui-
to assente no turismo, restauração, comércio e serviços. 
Em traços gerais, o concelho conta já com 69 empreen-
dimentos turísticos, 622 alojamentos locais, 63 agentes 
de animação turística, 7 agências de viagem e turismo e 
cerca de 350 restaurantes e 400 lojas de comércio e simi-
lares. Segundo o INE, em 2019, o volume de negócios no 
alojamento e a restauração representavam 69 milhões de 
euros e no comércio e retalho, 114 milhões de euros. 
Estima-se que 50% da população ativa do concelho tra-
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balhe nestes setores de atividade, estimando-se cerca de 
7000 postos de trabalho diretos. Postos de trabalho que 
são cada vez menos sazonais, graças a uma oferta variada 
e à aposta em projetos âncora como a Rota Vicentina, os 
mais de 1000 km de percursos de BTT ou o turismo cultu-
ral baseado em experiências em plena comunhão com as 
gentes deste território singular. 
São números que não deixam, e não podem deixar, nin-
guém indiferente. Falamos de um setor e de uma confi-
guração territorial que trabalha em rede, num território 
disperso de 1721 km2 e que, agregada a ela, emprega indi-
retamente muita gente.
A cerca sanitária, decretada numa altura em que estava 
identificado o foco da doença e de contágio, foi devastado-
ra para as freguesias de São Teotónio e Longueira/Almo-
grave, mas teve igualmente forte impacto em todo o con-
celho de Odemira, numa altura do ano em que a procura 
turística (e tudo o que lhe está associado) dá os primeiros 
grandes passos. 
A Câmara Municipal, na medida das suas capacidades, 
desenvolveu medidas de compensação e apoio financeiro, 
bem como isenção de taxas aos empresários do setor. O 
Governo, de forma muito genérica, alargou algumas medi-
das de apoio ao pagamento de salários, através do layoff 
e obrigações fiscais, para fazer face à dura realidade do 
setor. Mas, sejamos honestos, tais medidas não compen-
sam a acentuada perda de faturação resultante de meses 
e meses de confinamento e de medidas restritivas de fun-
cionamento ao nível da lotação e horários.  
Não se compreende, por isso, como pode ser dito que “não 
se pode tratar igual o que é diferente” e depois, quando 
urge concretizar essa máxima, não se reavaliem critérios 
como: realidade populacional de Odemira, essa mesma 
realidade vs dimensão do território ou a base de cálculo 
de números de casos vs população real. Sobretudo, quan-
do se sabe de antemão que os números reais e atuais são 
completamente diferentes daqueles que são fornecidos 
pelo INE, precisamente por força do forte fluxo migrató-
rio. 
Os eleitos desta Assembleia Municipal só podem demons-
trar o seu desagrado pela forma como o Governo geriu 
esta pandemia, no concelho de Odemira. Perante os dados 
acima referidos, e tendo em conta que uma percentagem 
significativa da população acima dos 50 anos já se encon-
tra vacinada, pelo menos com a 1ª dose da vacina, não se 
compreende como se podem continuar a adotar critérios 
absolutamente desadequados para esta fase e demasiado 
penalizadores para este setor que se esforça diariamente 
por cumprir todas as regras.
Urge, por isso, ouvir o poder local (que conhece como 
ninguém a realidade do seu território), proceder a uma 
revisão imediata dos critérios por forma a permitir, com 
segurança, a retoma das atividades e criar uma linha de 
apoio, a fundo perdido, para os empresários (e pessoas 
singulares) afetados pela cerca sanitária nas freguesias 
de São Teotónio e Longueira/Almograve, em que o valor a 
compensar pelo Governo seja aquele que resultar da dife-
rença entre o volume de faturação no período homólogo 
no ano de 2019 e o volume de faturação ocorrido durante 
a cerca sanitária. 
A Assembleia Municipal de Odemira manifesta, ainda, a 
sua mais profunda solidariedade para com os nossos em-
presários do turismo, restauração e comércio, congratu-
lando-os pela sua resistência e resiliência e agradecendo 
o seu enorme contributo no engrandecimento do nosso 
concelho. É esse contributo diário que nos enche de orgu-
lho e que permite que este concelho continue a afirmar-se 
como um dos principais destinos turísticos do país.” 
Os Eleitos do Partido Socialista”.
A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,
Ana Aleixo

MOÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
GESTÃO DA ÁGUA DA ALBUFEIRA DE SANTA CLARA-A-
-VELHA
Apresentada pelo membro eleito pelo Bloco de Esquerda e 
aprovada, por unanimidade, na primeira reunião da sessão 
ordinária de junho da Assembleia Municipal de Odemira, 
realizada no dia 25/06/2021.
“Considerando que em 30/04/2019, o Bloco de Esquerda 
apresentou na Assembleia Municipal de Odemira, uma 
proposta de moratória à expansão da atividade agrícola 
intensiva no Perímetro de Rega do Mira e no Parque Natu-
ral do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
Passados dois anos a atividade agrícola intensiva não só 
não abrandou, como se intensificou de forma irresponsá-
vel, no seguimento do comunicado da Associação de Hor-

ticultores e fruticultores do Sudoeste Alentejano (AHSA) 
de 25/03/2020 que afirmou, “A agricultura não pode 
parar”.
Segundo informação no sítio eletrónico da Associação de 
Beneficiários do Mira (ABM), a albufeira de Santa Clara-a-
-Velha encontrava-se a 48 por cento da sua capacidade 
máxima em 23 de junho. Ou seja, contava com apenas 234 
milhões de metros cúbicos de água no início do Verão. Este 
volume está já abaixo da capacidade útil da albufeira que 
é de 240,3 milhões de metros cúbicos, levando à instala-
ção de bombas para fazer subir a água para abastecer o 
Perímetro de Rega do Mira e as populações que dela de-
pendem.
Considerando que a empresa Águas Públicas do Alentejo é 
a concessionária da utilização dos recursos hídricos da al-
bufeira de Santa Clara para o abastecimento público. Para 
a captação de água para rega, a concessão foi atribuída, 
em 2011, à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural (DGADR). No entanto, o contrato de concessão 
da DGADR foi posteriormente outorgado à ABM, tendo 
sido também concessionada a esta entidade a produção 
de energia hidroelétrica no Aproveitamento Hidroagrícola 
do Mira.
Considerando ainda a inexistência de um Plano de Contin-
gência para enfrentar a escassez de  água na Barragem de 
Santa Clara-a-Velha, o que levou o Presidente do Município 
de Odemira a afirmar recentemente: “Na última reunião 
do Conselho Estratégico da Associação de Beneficiários do 
Mira, a principal discussão foi exatamente a água disponí-
vel na barragem de Santa Clara para efeitos de rega, que 
dá apenas para um ano, se não chover”;
Na albufeira, são captados anualmente 2,5 milhões de 
metros cúbicos de água para abastecimento público, o 
que contrasta com os cerca de 33,8 milhões de metros 
cúbicos para a campanha de rega. O volume captado para 
as explorações agrícolas do Perímetro de Rega do Mira é 
já cerca de 14 vezes superior ao captado para abasteci-
mento público. 
Considerando que a crescente escassez hídrica na albufei-
ra de Santa Clara-a-Velha, levou ao corte do fornecimento 
de água a pequenos consumidores que se encontram fora 
do Perímetro de Rega do Mira, em Aljezur e Odemira. 
Considerando que não é garantido o caudal ecológico ao 
rio Mira, colocando em risco a biodiversidade que depen-
de daquela água. Há já relatos do aparecimento de peixes 
mortos em troços secos do rio.
Considerando que a Junta de Freguesia de Santa Clara-a-
-Velha contactou a ABM a respeito da ausência de caudal 
ecológico causada pelo bloqueio das descargas de água 
para o rio. Em resposta, a Associação disse que “não eram 
obrigados a garantir o caudal ecológico”, uma afirmação 
desmentida pela Agência Portuguesa do Ambiente que as-
segura que a “ABM não pode retirar a água ao rio”.
Considerando que a Junta de Freguesia de Santa Clara-a-
-Velha pediu também à ABM uma estimativa dos custos da 
água a disponibilizar entre 15 de junho e 15 de setembro 
para o espelho de água, tendo a ABM referido que assegu-
rava a água solicitada a troco de 16.898 euros.
Considerando que o problema aqui não é a falta de água, 
mas a vontade de fazer negócio por parte da ABM, com a 
água que não lhe pertence e que é de todos nós.
A violação do direito de acesso a um bem essencial como 
água, perpetrada pela ABM, merece o repúdio do Bloco de 
Esquerda que exige a reposição imediata do fornecimento 
da água aos pequenos consumidores, bem como a restitui-
ção do caudal ecológico ao rio Mira.
A expansão da agricultura intensiva agrava-se no Perí-
metro de Rega do Mira, delapidando os recursos hídricos 
da região e pondo em risco tanto o acesso dos pequenos 
consumidores e da população em geral à água, como a 
sobrevivência da fauna e da flora que dependem do caudal 
ecológico libertado pela albufeira de Santa Clara.
Perante o anteriormente exposto, delibera a Assembleia 
Municipal de Odemira:
- Repudiar a atuação da Associação de Beneficiários do 
Mira em todo este processo.
- Reprovar o corte do fornecimento a pequenos consumi-
dores e o bloqueio da água pela ABM que não garante o 
necessário caudal ecológico no Rio Mira.
- Exigir a imediata reposição do caudal ecológico no Rio 
Mira.
Pedro Gonçalves
Deputado Municipal do Bloco de Esquerda - Odemira, 25 
de Junho de 2021”.
A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,
Ana Aleixo

POSIÇÃO POLÍTICA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA – 
ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO 
Enquadramento
A evolução da Pandemia de Covid-19 no concelho de Ode-
mira e a aplicação de cerca sanitária às freguesias de S. 
Teotónio e Longueira/Almograve deu visibilidade à gra-
vidade de problemas locais, levando o Primeiro-Ministro 
António Costa a afirmar…“[É preciso] quebrar essa sobre-
lotação [de pessoas a viverem no mesmo espaço] porque 
é um risco enorme para a saúde pública, para além de uma 
violação gritante dos direitos humanos”.  
Na génese do problema habitacional em Odemira está o 
exponencial incremento da procura de habitação com 
base em 2 fatores principais; a pressão criada pela enor-
me exigência de mão-de-obra das atividades agrícolas 
locais (especialmente baseada em mão de obra não qua-
lificada) à qual somou desde 2018 a crescente pressão 
provocada pela procura de alojamento decorrente da 
proliferação de empresas de “prestação de serviços”, que 
a coberto das necessidades de mão-de-obra da atividade 
agrícola exploraram durante estes anos negócios de tráfi-
co humano, enquanto e ao mesmo, forneciam mão-de-o-
bra barata a muitas empresas locais, ao invés de contratar 
diretamente os seus trabalhadores e/ou recorrer só e ex-
clusivamente a empresas de Trabalho Temporário, devida-
mente licenciadas com o respetivo Alvará. Desta forma, 
e contando com a “colaboração” de muitos arrendatários 
aliciados por valores de arrendamento injustificado para 
a normal ocupação desses espaços, foram proliferando 
situações inadmissíveis de sobrelotação, a um ritmo nun-
ca antes visto, levando as autoridades à constituição de 
uma equipa de Vistorias em 2019, integrando a autoridade 
de saúde local, a CMO, o SEF, a ACT, a GNR, a Autoridade 
Tributária e a Segurança Social, que procedeu a 23 ações 
de fiscalização até ao início da Pandemia de Covid-19, em 
Março de 2020, tendo sido suspensas estas ações nes-
se período, o que levou ao consequente agravamento da 
situação de sobrelotação e insalubridade em dezenas de 
alojamentos no concelho.
Se por um lado, a enorme pressão gerada sobre a procura 
de alojamento tem origem nas ilicitudes em investigação, 
a verdade é que ainda hoje ninguém consegue estimar com 
rigor quais as reais necessidades de mão-de-obra do setor 
agrícola, não se conhecendo a realidade de mão-de-obra 
permanente, as necessidades sazonais, ou seja, de tra-
balhadores temporários, e qual a sua evolução a curto e 
médio prazo.
Em boa verdade, o melhor que se pode estimar advém da 
relação tida como base desde há muito, ou seja, em produ-
ções de pequenos frutos as necessidades são em torno de 
8 a 10 trabalhadores por hectare de produção, sendo que 
destes, cerca de 40% serão trabalhadores temporários, e 
nas produções hortícolas e flores uma relação de menor 
intensidade de cerca de 30%.
Desta forma, e tendo em conta apenas os atuais 1.680 ha 
de áreas de produção sob coberto no Perímetro de Rega 
do Mira (PRM), e as proporções de tipologia de culturas, 
poderemos estimar uma necessidade de mão-de-obra 
média global de 6 trabalhadores por hectare, ou seja, cer-
ca de 10.800 trabalhadores. Se atendermos ainda a algu-
mas áreas de produção ao ar livre no PRM e de áreas de 
produção situadas fora do PRM mas a beneficiar da água 
do sistema de rega da ABMira, podemos estimar que as 
necessidades de mão-de-obra globais ultrapassam os 
13.000 mil trabalhadores, na sua maioria migrantes com 
origens muito diferenciadas, sobretudo asiáticos e euro-
peus de leste, e não qualificados.
Esta realidade acontece numa área do Concelho de Ode-
mira onde se continuam a instalar mais áreas de produção 
sob coberto (cerca de 200 ha atualmente), apesar da es-
cassez de água, e cujos limites fixados no POPNSACV se 
estabeleceram em 30% para estufas e 40% para outro 
tipo de coberturas da área de PRM, ou seja mais do dobro 
do existente, o que a acontecer transforma este processo 
no maior processo de fixação populacional não nativa do 
País, com uma escala desproporcional face à realidade 
urbana local, só possível de concretizar com um ação de 
curto e médio prazo envolvendo recursos técnicos e finan-
ceiros que não estão ao alcance de iniciativas municipais.
Conscientes deste hipotético cenário, tão realista quanto 
possível, e da realidade atual, assistimos a afirmações de 
representantes de uma parte do setor agrícola local que 
continuam a dizer que nada têm a ver com o problema de 
alojamento de trabalhadores (bem diferente do problema 
de habitação local), que se dispõem a colaborar, “mas não 
têm a obrigação de o fazer”, endereçando as soluções às 
entidades públicas da forma clara… “A AHSA espera que 
a nível local sejam tomadas todas as medidas necessárias 



para a construção de novas habitações, permitindo a quem 
vive e trabalha na região condições dignas de habitação, 
caso contrário, daqui a poucos anos, estaremos numa si-
tuação igual ou pior à que vivemos atualmente”. 
Por outro lado, e da parte do Governo, ouvimos o Sr. Pri-
meiro-Ministro afirmar que “assumir responsabilidades 
políticas é resolver os problemas”, assumindo assim a 
ideia geral de que a solução já terá sido encontrada. 
Não temos hoje dúvidas, que a solução defendida pela 
AHSA (novas habitações) só estará ao alcance do Gover-
no de Portugal, e que esta solução, pela dimensão que já 
hoje mostra e a determinação do Governo em pretender 
continuar a fazer crescer para o futuro, só encontra para-
lelo no exemplo do complexo industrial de Sines, em que à 
data, o Governo assumiu as necessidades de alojamento 
que o projeto implicava, promovendo a construção de uma 
nova cidade, a cidade de Vila Nova de Santo André, aqui 
bem perto de nós.
Para que fique claro, o poder local tem sido e será sempre 
parte de soluções equilibradas, responsáveis e sustentá-
veis, que no domínio da habitação proporcione localmente 
diversas opções; apoio à recuperação de fogos, reforço 
do apoio universal ao arrendamento condigno, continuar 
a promover a disponibilização de solo urbanizado para 
autoconstrução a preços e condições socialmente justas, 
e novas habitações destinadas a famílias em situação de 
carência, residentes há pelo menos 1 ano no concelho, no 
âmbito do Programa 1º Direito, sendo estas as linhas de 
orientação da Estratégia Local de habitação atualmente 
em construção, e igualmente aplicável a todo o concelho, 
setores de atividade, e de forma universal.
Estavam os eleitos da Câmara indiferentes a esta matéria?
Neste âmbito, refira-se que nunca deixámos de promover 
à escala da capacidade financeira da autarquia, a fixação 
populacional, no quadro da politica e dos regulamentos 
municipais em vigor, sendo exemplos a isenção de taxas 
na recuperação de fogos em núcleos urbanos antigos, o 
apoio ao arrendamento, o apoio na melhoria de condições 
habitacionais, e diversos concursos de atribuição de lotes 
infraestruturados com diversos benefícios associados, 
como os que decorreram recentemente em Boavista dos 
Pinheiros, S. Luís, Castelão e Amoreiras Gare. Mais, em 
Dezembro de 2020 a Câmara Municipal de Odemira pro-
moveu um concurso por consulta ao mercado para aquisi-
ção de um serviço externo de execução da sua Estratégia 
Local de Habitação, contratado em Fevereiro de 2021, pelo 
prazo de execução de 4 meses, cujos trabalhos decorrem, 
e financiado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana (IHRU) em Março de 2021.
Porém, deve ficar claro para todos, que qualquer outra 
forma de alojamento, que não se integre nas orientações 
da politica local de habitação, caberá a empreendedores e/
ou ao Governo a sua definição e financiamento.
Foi neste contexto, e atenta a realidade da expressiva 
mão-de-obra não permanente na região, que os municípios 
de Odemira e Aljezur participaram nas reuniões realizadas 
no Ministério da Agricultura em Lisboa, tendo aprovado to-
das as entidades presentes, incluindo o ICNF as minutas, 
modelo e procedimentos de Instalação de Alojamento de 
Trabalhadores Agrícolas (IATA) nas Quintas agrícolas, es-
tando este dispositivo disponível desde Julho de 2020, sob 
tutela da DGADR, sem que tenha havido qualquer iniciativa 
das empresas. O que falhou então?  
Instalação de alojamento de trabalhadores agrícolas (IATA)
Recentemente os representantes do sector agrícola local, 
contestaram o procedimento aprovado para IATA nas Quin-
tas, afirmando ser este “muito burocrático”, e o Governo 
parece ter concordado.
Em reunião do conselho de ministros de 13 de maio último 
o Governo tornou público ter aprovado uma alteração à 
RCM 179/2019, incluindo a “simplificação do processo de 
IATA” e os representantes das empresas saudaram a ini-
ciativa, sabendo-se que as IATA serão financiadas pelo PDR 
(programa de Desenvolvimento Rural), conforme afirmou 
o Sr. Primeiro-Ministro em Odemira no passado dia 11 de 
maio.
Note-se que a RCM 179/2019 inicial permitia que uma ex-
ploração com 10 ha possa ter 200 trabalhadores em IATA, 
quando as necessidades de mão-de-obra total são no má-
ximo 10 trabalhadores/ha (manter-se-á?). Esta dimensão 
das IATA e sem um máximo total para a região sempre foi 
contestada pelos municípios, ICNF e CCDRs.
Assim, se não for alterada, mantem-se a decisão de lá 
poderem ser albergados todos os trabalhadores da ex-
ploração (permanentes e temporários), entregando aos 
promotores agrícolas os recursos financeiros e o modelo 
simplificado para que estes resolvam todos os problemas 
habitacionais dos seus trabalhadores nas quintas agríco-
las, que se eternizará!
Conclusão: Com esta solução tão “flexível”, esperamos 
que ela não dispense o devido tratamento de efluentes das 
IATA e respetivo licenciamento pela APA e que não venha 
a ser o alojamento permanente de famílias em condições 
desadequadas, pois ele está vocacionado só e apenas para 
trabalhadores sazonais.
Memorando CMO / Governo
Foi num espírito construtivo e de colaboração, que se as-

sumiu um “memorando de entendimento” (que se Anexa), 
com o Governo no passado dia 11 em Odemira, na presença 
do Sr. Primeiro-Ministro, onde a CMO assume o compro-
misso de tudo fazer para concluir a Estratégia Local de 
Habitação (contratada em Fevereiro último e atualmente 
em curso), no prazo de 2 meses, após a assinatura do Me-
morando, identificando e priorizando soluções habitacio-
nais dignas para algumas vulnerabilidades da população 
local, nela incluindo os trabalhadores que exercem a sua 
atividade no PRM com residência no município, com contra-
to de trabalho permanente e com carências habitacionais, 
assegurando a universalidade, a coerência e a equidade no 
acesso a soluções habitacionais por parte de todas as pes-
soas e trabalhadores permanentes no concelho, que vivem 
em condições indignas e em situação de carência financei-
ra, no âmbito do Programa 1º Direito habitacional.
Neste acordo de princípios, assume a CMO identificar e 
adequar as soluções habitacionais às necessidades da po-
pulação, bem como a importância de reabilitação do patri-
mónio devoluto e de promoção da fixação da população 
em todo o território, nomeadamente nas zonas de menor 
densidade populacional, com base na informação recente-
mente recolhida no processo em curso dos Censos21, pe-
los agentes, entidades locais e serviços municipais.
É este um programa que urge construir, dirigido a toda a 
população e freguesias, pelo que a CM assume a urgência 
do mesmo, contando para tal a colaboração de todas as 
freguesias e agentes públicos e privados locais, contando 
com o financiamento pelo Governo no âmbito do PRR na 
aquisição de terrenos em meio urbano, projetos, infraes-
truturas e habitações nas situações em que tal se vier a 
concluir como necessário e justo, pensando em todo o 
concelho e não apenas onde a pressão da procura assenta 
em fatores que ao município não compete responder, face 
à desregulação e ritmo de acontecimentos decorrente do 
modelo que parece agradar a empreendedores e ao Go-
verno, e mesmo assim com limites a definir na Estratégia 
Local.
Assim, procederemos à conclusão da Estratégia Local 
de Habitação, remetendo-a à apreciação e deliberação 
do coletivo da Câmara Municipal para que esta decida da 
sua aprovação, prioridades, forma e calendário de imple-
mentação, bem como da(s) candidatura(s) a apresentar a 
financiamentos sob tutela do Governo.
Odemira, 20 de maio de 2021
Os Eleitos da Câmara Municipal de Odemira
A presente Posição Política será remetida:
- Presidente da República
- Presidente da Assembleia da República
- Primeiro Ministro 
- Grupos Parlamentares na Assembleia da República
- Ministra da Agricultura
- Ministro das Infraestruturas e da Habitação 
- Ministra da Coesão Territorial
- Presidente da CIMAL
- Assembleia Municipal de Odemira
- Publicar no site do Município de Odemira

POSIÇÃO POLÍTICA  CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA
GESTÃO DE ÁGUA COM ORIGEM NA ALBUFEIRA DE SANTA 
CLARA
Enquadramento
A evolução da Pandemia de Covid-19 no concelho de Ode-
mira deu visibilidade à gravidade de problemas locais, al-
guns deles colocados às instâncias superiores desde há 
muito.
De entre eles a Gestão de água com origem na albufeira de 
Santa Clara, situação que vem preocupando os autarcas, 
empresários, ONG e a população em geral especialmente 
desde o ano 2019.
Pode o fornecimento de água a partir da barragem de San-
ta Clara estar em risco quando ainda detém quase metade 
da sua capacidade?
A resposta parece estar nos avisos e medidas restritivas já 
aplicadas pela sua entidade gestora, a Associação de Bene-
ficiários do Mira (ABM), devendo notar-se;
NOTA 1 - A barragem de Santa Clara pode já não ter os 
50% da sua capacidade preenchida com água, pois ao 
longo de mais de 50 anos é provável que alguma da sua 
capacidade de armazenamento de água tenha sido preen-
chida com sedimentos arrastados em cheias dos ribeiros 
afluentes, e erosão das encostas da barragem.
NOTA 2 - As características do sistema, com distribuição 
de água por gravidade ao longo dos extensos canais aber-
tos com perdas relevantes por evaporação e infiltração, 
bem como as perdas no fim de linha (ribeiros e/ou no mar), 
somam entre 30 a 40% de perdas reais de água não uti-
lizada.
NOTA 3 - A captação de água na barragem faz-se atual-
mente com recurso a um sistema de bombagem fixa es-
tando este próximo do seu limite de capacidade, implican-
do um urgente e avultado investimento em novo sistema 
mais potente, cujo financiamento é da responsabilidade do 
Estado.
NOTA 4 - A ABM assumiu na reunião do Conselho Estraté-
gico de 19 de Abril último que pode continuar a extrair água 

para além da cota 108, com recurso a outro sistema de 
bombagem mais potente, mas será sempre …“entrar na 
zona do desconhecido da Barragem…”.
NOTA 5 - O histórico recente mostra que nos últimos 8 
anos a reposição de caudais (chuva), não foi suficiente para 
repor os níveis de gasto anual.
Em suma, urge atender aos alertas e tomar medidas há 
muito exigidas (em Anexo), às quais as entidades respon-
sáveis nunca responderam, pois a curto prazo, e a man-
terem-se os baixos níveis de reposição dos últimos anos, 
o concelho e a região podem ser confrontados com uma 
situação crítica no abastecimento de água, que a acontecer 
afetará todas as atividades e não apenas a Agrícola, bem 
como o abastecimento público uma vez que este depende 
do transporte de água pela rede de canais.
Gestão de água e Resiliência da Barragem de Santa Clara
Não restam dúvidas que a situação atual é ALARMANTE, 
mas todos estão na esperança de que o S. Pedro resolva 
o problema por agora. Alarmante está a pressão sobre o 
uso dos recursos hídricos com origem em Santa Clara.
Insensibilidade, tem sido a posição das autoridades públi-
cas sob tutela do Estado Central perante os alertas e so-
licitações de intervenção, desde o ano 2000, na avaliação 
da real capacidade utilizável da Barragem de Santa Clara, 
e urgente desenvolvimento de um Plano de Gestão e Resi-
liência (de forma participada), com critérios justos de ges-
tão de crise e medidas de minimização de perdas. 
Insensibilidade, porque mostra indiferença às iniciativas 
promovidas pelas Câmaras de Odemira e Aljezur, pelos 
seus Presidentes, pelas Assembleias Municipais, ONGs e 
pelos empresários e população local.
Insensibilidade, porque deixa ao acaso e para decisão de 
outros (da ABMira), a sua responsabilidade em situação de 
contingência e racionamento, com distanciamento social, 
ignorando ser esta a única forma de descrever a recente 
tomada de decisão pela ABM de cortar a água a pequenos 
agricultores e outros utilizadores de quem dela dependem 
sem outra alternativa.
Neste quadro, a Câmara Municipal de Odemira, alerta o 
Governo, para:
1. Em mais de 50 anos nunca a barragem de Santa Clara 
atingiu níveis tão baixos como os que se verificam há mais 
de 1 ano.
2. O sistema de captação atual (por bombagem) na bar-
ragem já não responde às reais necessidades de consumo 
nos Concelhos de Odemira e Aljezur.
3. Atualmente a ABM está a proceder a cortes de forneci-
mento de água, incluindo a pequenos agricultores que não 
têm outra alternativa.
4. Desconhece-se a real disponibilidade utilizável de água 
com origem na Barragem de Santa Clara.
5. Em reunião do Conselho Estratégico da ABM, realizado 
em 19 de Abril, os presentes foram informados;
- que para a ABM, abaixo da cota 108 “é o desconhecido”;
- que não há garantia de fornecimento de água para além 
de 1 ano se não chover;
- os empresários agrícolas presentes foram “convidados” 
a adotar outro tipo de culturas menos dependentes de 
água.
6. Há indícios de vários proprietários com terrenos incultos 
há muitos anos no interior do Perímetro de Rega do Mira 
(PRM) que solicitaram ter cota de fornecimento de água 
em 2021, continuando os terrenos sem qualquer uso e 
vendendo estes, a sua cota a “vizinhos” com produção fora 
do PRM, os quais se viram privados de consumo por ser 
“precários”.
7. Apesar do cenário real de crise da água, continuam a 
instalar-se novas áreas de produção no PRM.
Perante o cenário descrito, os Eleitos da CMO reclamam ao 
Governo de Portugal:
1. A urgente resposta, objetiva e esclarecedora às reitera-
das solicitações (que se Anexam);
2. A urgente realização de um Plano de Contingência para 
a gestão e usos da água com origem na albufeira de Santa 
Clara, com participação das autarquias, nele prevendo cri-
térios justos de utilização de água em tempos de escassez, 
que atentem ao histórico de utilização e à realidade social 
local, bem como a aplicação de medidas de redução de 
perdas. 
3. Determinar e estabelecer a aplicação de medidas pre-
ventivas para evitar a rotura social e económica local.
4. A urgente realização do Plano de Gestão e Resiliência da 
Barragem de Santa Clara. 
Odemira, 20 de maio de 2021
Os Eleitos da Câmara Municipal de Odemira
A presente Posição Política será remetida:
- Presidente da República
- Presidente da Assembleia da República
- Primeiro Ministro 
- Grupos Parlamentares na Assembleia da República
- Ministro do Ambiente e da Ação Climática
- Ministra da Agricultura
- Ministra da Coesão Territorial
- Presidente da CIMAL
- Assembleia Municipal de Odemira
- Publicar no site do Município de Odemira




