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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE JULHO DO ANO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM: --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao vigésimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se 

no Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, a sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 

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

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

convocada pela primeira nos termos da alínea a) do número um do artigo vigésimo oitavo da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, conjugado com o artigo 

vigésimo terceiro do Regimento deste Órgão, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------  

 --------------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: --------------------------  

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

 ----------- Ponto um: Apreciação e aprovação das Atas: ------------------------------------------------  

 ----------- a) Primeira Reunião da Sessão Ordinária de Abril (adiada para maio) da Assembleia 

Municipal, realizada no dia 28 de maio de 20210; ------------------------------------------------------  

 ----------- b) Segunda Reunião da Sessão Ordinária de Abril (adiada para maio) da Assembleia 

Municipal, realizada no dia 04 de junho de 2021; -------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: Exploração do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros 

do Alentejo Litoral: Concurso Público da CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Litoral: apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: Estratégia Local de Habitação para Odemira: apreciação e deliberação. ---  

 ----------- Ponto quatro: Resposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira ao 

ofício n.º S00324-2021-DO/ABM, datado de 12/07/2021, da Associação de Beneficiários do 

Mira: tomada de conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO -----------------------------------------  
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 ---------- Compareceram a esta sessão trinta e dois membros, a saber: Amâncio Francisco 

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

Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Carla Sofia da Costa Bernardo, Daniel Sobral 

Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Eufémia José Parreira Pereira Costa, Fernanda 

Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando 

Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Francisco 

Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, José Manuel da Silva, Manuel António Dinis 

Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, 

Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria da Graça Fernandes, Maria Luísa Vilão 

Palma, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte Prista Monteiro, Nádia 

da Conceição Bértolo, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre Guerreiro 

Paleta, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, Pedro Miguel Correia da Silva, Rita Isabel da 

Costa Lourenço Dias e Vera Lúcia Montes Raposo. ----------------------------------------------------  

 ---------- Não compareceram os Membros: Nuno Góis da Costa Nogueira e Teresa Alexandra 

Pereira Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare. ----------------------------  

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

 ----------  - à Senhora Maria da Graça Fernandes que, nos termos dos artigos septuagésimo 

oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de 

onze de janeiro, se encontra a substituir o Senhor Valdemar Pacheco Silvestre, eleito pela 

Coligação Democrática Unitária;---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - ao Senhor Pedro Miguel Correia da Silva que, nos termos dos artigos septuagésimo 

oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de 

onze de janeiro, se encontra a substituir a Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira, eleita 
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pelo Partido Socialista; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - à Senhora Carla Sofia da Costa Bernardo que, nos termos dos artigos septuagésimo 

oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de 

onze de janeiro, se encontra a substituir o Senhor Pedro Bruno Oliveira de Almeida, eleito pelo 

Partido Socialista; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - ao Senhor José Manuel da Silva, Secretário da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, que se encontrava a substituir o Senhor Florival Matos Silvestre, Presidente daquela 

Junta de Freguesia; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - à Senhora Eufémia José Parreira Pereira Costa, Tesoureira da Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Milfontes, que se encontrava a substituir o Senhor Francisco António Caetano 

Lampreia, Presidente daquela Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------  

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

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão. Face às 

atuais contingências relativas ao combate à pandemia Covid-19 foram respeitadas as medidas 

de distanciamento social, com lugares reservados para o efeito, bem como o uso obrigatório de 

máscara.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes: José Alberto 

Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno 

Luís e Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; e, Luís 

Carlos Lima Cardoso, Vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária. ----------------------  

 ----------- Previamente ao tratamento dos assuntos agendados na Ordem de Trabalhos da 

presente sessão, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Luís a oferta dos jarros aos presentes naquela sessão, 

que resultam de uma iniciativa denominada “Projeto Aqua – Proteger, Reduzir e Poupar”, 
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projeto esse que pretende consciencializar para uma gestão eficaz do consumo doméstico de 

água e criar hábitos de poupança dentro das habitações de cada munícipe. Informou, ainda, que 

o referido projeto era promovido pela Junta de Freguesia de São Luís, cofinanciado pelo Fundo 

Ambiental, através do Programa "JUNTAR" e tem como parceiros o Município de Odemira e o 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, através da Escola Básica 1 de São Luís. 

Por último, disse que esperava “que com estes jarros todos possamos contribuir para um futuro 

mais sustentável e com menos desperdício, poupar nas nossas casas aquela água que 

geralmente desperdiçamos e que pode ser aproveitada para várias utilidades”. ---------------------  

 ------------------------ I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -----------------------  

 ----------- Nos termos da alínea c) do número três do artigo terceiro da Lei número um A barra 

dois mil e vinte, datada de dezanove de março, na sua atual redação, foi permitida a presença de 

público na sala, com o limite máximo de doze pessoas, inscritas previamente. Foram 

rececionadas quatro inscrições para intervenção, que seguidamente se transcrevem, e uma 

apenas para assistir: ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 1. Dilar de Jesus Guerreiro Duarte, referiu que tinha endereçado há um mês um email 

à Câmara Municipal e a Assembleia Municipal sobre o problema da inexistência de ATL para 

crianças com necessidades educativas especiais e, até à data, não tinha obtido qualquer 

resposta, para além da prestada pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal, a informar 

que o assunto tinha sido apresentado na sessão deste Órgão e que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal iria falar com a Senhor Vereadora Deolinda Seno Luís sobre esta questão. 

Acrescentou que, até à data, tudo continuava igual. -----------------------------------------------------  

 ---------- 2. Sérgio António Maraschin, fez a seguinte intervenção: “Na qualidade de cidadão 

preocupado com o ambiente e sustentabilidade e também participante do grupo cívico Juntos 

por São Luís, venho aqui expressar a apreensão coletiva por saber da existência de intenções 

pata instalação de mega centrais fotovoltaicas na Freguesia de São Luís. Sabe-se que há 
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interesse efetivo nas áreas de Samoqueirinha, Lameiros e possivelmente Fornalhas, mas 

antecipa-se que existam outras investidas em curso em todo o Município de Odemira, 

particularmente nas proximidades das linhas de alta tensão. Na Freguesia de São Luís as 

pretensas mega centrais ocupariam áreas individuais desde cem a cento e cinquenta hectares em 

terrenos agrícolas, possivelmente em áreas de reserva agrícola, reserva ecológica e zonas ou 

corredores da Rede Natura 2000. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estão previstas doze mega centrais para o Alentejo. -----------------------------------------  

 ----------- Os objetivos na neutralidade carbónica e da transição energética quando 

implementadas de uma forma centralizadora a essa escala, em contexto rural, colidem 

frontalmente com as aspirações locais, regionais e nacionais. -----------------------------------------  

 ----------- As propostas parecem não levar em conta as profundas perturbações com impactos 

negativos a todos os níveis que são causadas às realidades locais e que devem ser sempre 

analisadas em detalhe quando se embarca numa transição energética disruptiva, como a que 

está a acontecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabemos que projetos abaixo dos cinquenta megawatts, mesmo ocupando áreas em 

torno de cento e cinquenta hectares, estariam isentos de estudos de impactos ambientais. Nestas 

condições presume-se que o parecer favorável da Câmara Municipal e autoridades 

competentes, incluindo Agência Portuguesa do Ambiente, seriam suficientes para autorizar a 

implantação no terreno. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Permitam-me dizer que nós abraçamos a transição energética com entusiasmo desde 

dois mil e doze, com vários projetos fotovoltaicos no Município, incluindo autoconsumo solar 

urbano e comunidades de energia. Somos a favor de uma verdadeira democracia energética e 

um sistema energético socialmente justo e ambientalmente sustentável. -----------------------------  

 ----------- Existem alternativas ao modelo centralizado, mais adequado para gerar energias 

suficientes para as necessidades das populações locais, caso seja necessário fortalecer a rede 
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nacional com projetos centralizados para alimentar outras metas estratégicas, como por 

exemplo: o hidrogénio verde; que sejam localizados em terras degradadas, áreas industriais em 

fase de desmobilização, áreas de migração de escombreiras, pedreiras e aterros sanitários e/ ou 

áreas sob tutela Estatal, ou outras opções compatíveis com o meio onde se inserem. Opções 

mais arrojadas incluem projetos em superfícies de albufeiras, autoestradas, canais de irrigação e 

zonas industriais próximas dos centros de consumo. ----------------------------------------------------  

 ---------- Certo que este assunto também é uma preocupação da Câmara Municipal e esperamos 

uma atuação em conformidade com o interesse maior deste território, bem como dos seus 

valores naturais, solicitamos informação sobre o ponto de situação dos pretensos projetos para 

instalação de centrais fotovoltaicas, além de uma maior participação pública em decisões que 

comprometem o futuro de gerações. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Obrigado!” -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Marília Guerreiro Alves da Silva, disse o seguinte: “Estou em representação das 

mães do concelho de Odemira, mais especificamente de Vila Nova de Milfontes, de crianças 

com necessidades educativas especiais. Os meninos de educação especial não são incluídos nos 

ATL’s que existem e quando têm doze anos são totalmente excluídos. Já tive reuniões com a 

Vereadora da Educação e da Ação Social, toda a gente sabe do problema, mas até agora nunca 

houve uma resposta. Foi preciso eu pedir ajuda ao meu Presidente da Junta de Freguesia, 

Francisco Lampreia, para ele abraçar esta causa e pela primeira vez no concelho de Odemira foi 

criado um ATL sem limite de idade e que inclui todos. -------------------------------------------------  

 ---------- O Município disse que apoiava e até agora não apoiou nada. Teve de ser a Freguesia 

de Vila Nova de Milfontes a pagar todos os custos para que este ATL exista e nenhuma 

Freguesia do concelho dá resposta a este tipo de crianças. Conheço pelo menos mais de vinte 

crianças que estão em causa, sem qualquer tipo de apoio. Os pais não podem trabalhar, as 

crianças regridem porque há um mês que estão sem aulas, fechadas em casa, e é assim que se 
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passam os verões. Três meses com estas crianças em casa. --------------------------------------------  

 ----------- Não sei qual foi a resposta do Município que até agora não foi nenhuma e o próximo 

passo que vamos fazer é chamar a comunicação social para expor a situação, porque isto não 

pode continuar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quero dar os parabéns ao meu Presidente da Junta de Freguesia que pela primeira vez 

teve a coragem de colocar os bens materiais em segundo plano, abdicar de verbas que estavam 

para pagar as coisas da Junta de Freguesia e apoiou estas famílias em Vila Nova de Milfontes.”  

 ----------- 4. Ventura José Crujo Ramalho, disse o seguinte “Senhor Presidente venho por este 

meio apelar como responsável máximo da Proteção Civil do nosso concelho e Presidente deste 

Município que tome as diligências necessárias junto das entidades responsáveis, incluindo 

Ministério da Defesa, para que seja possível colocar termo à situação diária que se vive nesta 

quinzena de julho na Freguesia de Vila Nova de Milfontes há mais de dez anos.-------------------  

 ----------- Não existem efetivos da GNR suficientes que consigam travar o vandalismo sobre o 

património público e particular, já para não falar que devem ser poucas as ruas da Freguesia 

onde se consegue descansar. Numa só noite a GNR recebeu mais de cinquenta chamadas de 

queixas de barulhos e vandalismo na via pública. Foi danificado o património público e 

particular, cujos custos são elevados e terão de ser suportados pelos particulares e pela 

autarquia, deixando Vila Nova de Milfontes com completa aparência de abandono e 

impunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entreguei fotografias à Mesa e peço desculpa pelo conteúdo das mesmas, mas tiveram 

de ser assim. O vandalismo foi esse. A Freguesia de Vila Nova de Milfontes não necessita deste 

turismo de destruição que mancha o nosso concelho. ---------------------------------------------------  

 ----------- Ainda sobre segurança gostava de saber qual foi o feedback que a Câmara Municipal 

teve com o encerramento da rua da Mabi, Largo de Santa Maria, em dois mil e vinte, uma vez 

que este ano não se repetiu. Parece-me a mim que é uma situação que deu beneficio a todos 
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naquela zona e para quem circula naquela rua e este ano isso não aconteceu. Gostava de saber 

qual era a justificação.” --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Peter Koll inscreveu-se apenas para assistir. -----------------------------------------------   

 ----------- Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal para prestar os 

esclarecimentos relativamente às questões colocadas pelo público: -----------------------------------  

 ----------  - Em relação às questões relativas aos ATL´s para crianças com necessidades 

educativas especiais, considerou que tinha existido algum problema de comunicação, porque 

logo após o assunto ter sido apresentado numa sessão da Assembleia Municipal falou com a 

Vereadora Deolinda Seno Luís que prontamente começou a trabalhar na resolução do problema 

exposto. Informou ainda que o Município de Odemira tinha articulado essa questão com uma 

entidade (a TIC TAC) que presta apoio educativo a várias escolas e tinha constituído uma 

iniciativa em Vila Nova de Milfontes. Revelou também que rapidamente tinham procedido a 

uma alteração ao orçamento municipal para apoiar aquela iniciativa. --------------------------------  

 ---------- Quanto à situação exposta pela Senhora Dilar Duarte referiu que o problema também 

tinha a ver com a distância e o transporte da criança para o ATL da Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, uma vez que em Odemira e na Boavista dos Pinheiros não houve a oportunidade de 

se implementar também um ATL. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Lamentou que até à data não tivesse sido dada uma resposta por escrito às munícipes, 

assumindo essa falha dos serviços. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Quanto à Centrais Fotovoltaicas informou que o Município de Odemira tinha 

recentemente recebido uma série de cartas enviadas por correio e por email de munícipes 

preocupados com a situação e estava a ser preparada uma resposta a todas as comunicações 

recebidas, a informar que se desconhece qualquer tipo de iniciativa nas propriedades indicadas. 

Informou, ainda, que, nas várias cartas e email recebidos, ninguém informava como obteve a 

informação. Reiterou que não existe qualquer pedido de informação, de estudos ou de 
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licenciamento para instalação de centrais fotovoltaicas nas localizações indicadas. No entanto, 

informou que, sobre este tema, já existia um histórico e que já estava em curso a construção da 

primeira central fotovoltaica no concelho, de doze megawatts, cujo pedido de licenciamento foi 

solicitado para uma propriedade entre São Teotónio e a zona de serra, que se encontra sem 

restrições, fora da Rede Natura, do Parque Natural, da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva 

Ecológica Nacional. Disse, ainda, que tinha sido solicitado um segundo pedido de 

licenciamento para instalação de uma central fotovoltaica no concelho de Odemira, na Herdade 

da Caldeira, na Freguesia de São Luís, que não tinha as dimensões descritas, sendo mais 

pequena, o qual foi reprovado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF) depois de duas tentativas de correção ao projeto, estando o processo arquivado há cerca 

de cinco meses. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre este assunto, informou ainda que na última reunião do Conselho Estratégico 

para o Desenvolvimento Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 

(CIMAL), que decorreu em Santiago do Cacém e contou com a presença do Secretário de 

Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, foram debatidas as questões ambientais e os 

desafios das energias verdes. Revelou que na referida reunião foi abordado o tema das centrais 

fotovoltaicas, respetivos impactos e restrições, por causa da situação de Cercal no concelho de 

Santiago do Cacém, mas não houve qualquer referência ao Município de Odemira. ---------------  

 -----------  - Sobre o vandalismo em Vila Nova de Milfontes, informou que no passado dia 

dezanove de julho, perto da meia-noite, deslocou-se a Vila Nova de Milfontes para se inteirar 

das queixas que estavam a surgir e teve a oportunidade de falar com comerciantes e com o 

Comandante do Posto da Guarda Nacional Republicana daquela Freguesia, que lhe descreveu 

alguns episódios preocupantes e lhe transmitiu a dificuldade que estava a ter no patrulhamento. 

Tal sucede, segundo o Comandante, porque os jovens deambulavam muito pela vila e os 

distúrbios aconteciam ao longo da noite. De imediato entrou em contacto com o Comandante 
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Distrital da Guarda Nacional Republicana e solicitou reforços, porque estavam em causa cerca 

de trezentos jovens. Na reunião da Task Force realizada neste dia (hoje) foi-lhe confirmado 

pelo Comandante do Destacamento Territorial de Odemira da Guarda Nacional Republicana 

que tinham vindo reforços de Lisboa para Vila Nova de Milfontes, julgando-se que a situação 

tenderá a acalmar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Em relação ao encerramento do Largo de Santa Maria, em Vila Nova de Milfontes, 

considerou que esta questão não devia ser relacionada com o vandalismo, porque o 

encerramento do Largo não resolverá o problema, podendo ainda agravá-lo. Informou que no 

ano anterior, quando decidiram encerrar ao trânsito aquele Largo, houve “um queixume 

generalizado” por vários motivos, designadamente relacionado com as dificuldades de acesso 

às respetivas habitações, de existência de residentes com mobilidade reduzida no local e pelo 

facto de a circulação de veículos para cargas e descargas nos comércios não ter ficado 

assegurada na requalificação urbana, de forma autónoma. Por último, referiu que neste ano, 

tendo em conta que já estavam muito em cima do verão, decidiram não encerrar o Largo de 

Santa Maria e iriam analisar a melhor forma de fechar o espaço com outra comodidade. ---------  

 ---------- Interveio a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, que relativamente às questões dos 

ATL’s referiu que se tratava de um problema no concelho de Odemira, porque as crianças entre 

o seis e os quinze anos em regra não tinham uma estrutura montada que permitisse apoiar os 

pais enquanto trabalhavam, sabendo-se que as interrupções letivas eram em regra superiores ao 

período de férias dos pais. Apesar de ir existindo uma ou outra iniciativa pelo e território, o que 

era louvável, era insuficiente para o concelho e para o numero de crianças que era importante 

apoiar e que ficavam sem resposta. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao ATL para crianças com necessidades educativas especiais 

considerou que a perspetiva passava pela existência de um lugar onde as crianças pudessem 

estar “em pé de igualdade” com outras crianças, num ambiente de inclusão, à semelhança do 
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que acontece durante todo o ano letivo onde essas crianças estão inseridas. Informou que, para 

que isso acontecesse, tinham de alocar um conjunto de recursos, num esforço imenso entre o 

Ministério da Educação, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) e Município 

de Odemira, na questão dos respetivos transportes. Afirmou que “a inclusão destas crianças não 

é só pôr junto às outras. É garantir a equidade, que é dar diferente a quem necessita de 

diferente, juntos. E para isso é necessário haver pessoal especializado, com formação na área 

das diversas patologias e necessidades destas crianças, e também de serviços de apoio, que vão 

desde os transportes, pessoal auxiliar e equipamentos e materiais pedagógicos específicos, 

porque estas crianças merecem continuar a ser estimuladas. Estamos a falar de uma resposta 

que não existe, que é muito exigente, apesar de não ser impossível montar, mas num concelho 

tão grande com o nosso não foi possível até à data. Até porque a Câmara Municipal afigura-se 

aqui como um facilitador de recursos humanos e de mobilização de vontades, porque à 

semelhança de outras respostas, nós precisamos de contar com parcerias para que elas 

aconteçam, como o caso do prolongamento de horários e o serviço de refeições escolares. -------  

 ----------- Este tipo de resposta integrada num concelho como o nosso implica um planeamento 

e uma concertação que não comece em julho, tem de ser muito mais cedo. Reuni várias vezes 

com a D.ª Marília, enquanto representante dos pais em rede, e sempre tive a porta aberta para 

ouvir os pais que têm estas dificuldades. Este ano eu nunca fui contactada pela D.ª Marília, por 

escrito ou com pedido de entrevista, para falar sobre este problema de ATL’s. ---------------------  

 ----------- Sobre o ATL de Vila Nova de Milfontes, eu fui contactada pelo Presidente da Junta 

de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, chamando a atenção que havia muitas crianças em 

Vila Nova de Milfontes, que até frequentavam o Colégio, e que havia uma grande dificuldade 

no sentido destas crianças poderem ter um ATL porque os pais trabalhavam, e se havia a 

possibilidade de apoiar. Imediatamente falei com o Senhor Presidente da Câmara Municipal e a 

abertura foi total e, inclusivamente, alocamos verbas que não estavam previstas em Orçamento 
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Municipal, para que este ATL pudesse arrancar no dia quinze de julho, em Vila Nova de 

Milfontes. A única coisa que comunicámos ao Presidente da Junta de Freguesia foi que a 

envolvência da Câmara Municipal tinha que envolver uma resposta concelhia. Foi-me dito que 

sim, que ia ser um ATL inclusivo, com todas as crianças provenientes do concelho, que os pais 

solicitem, sujeito a transporte, que eu iria falar com os Senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia ou através da Câmara Municipal. Falei com a Professora Maria João para que este 

ATL pudesse acontecer no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, porque tem 

uma sala multideficiência e uma sala ”Snoezelen”. Em articulação com o Presidente da Junta de 

Freguesia, chegamos também à conclusão que deveria haver uma entidade que pudesse 

assegurar e promover este ATL que iria receber o apoio financeiro da Câmara Municipal. Falei 

também com a TIC TAC. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vim a saber que no dia nove de julho foi feita uma reunião em Vila Nova de 

Milfontes entre o Agrupamento, a TIC TAC, a Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes e 

os pais, na qual não fui convidada a participar. Dessa reunião resultou, por comum acordo, que 

era muito exigente trazer crianças de todos os pontos do concelho, até por causa das questões 

da pandemia. Só um dos dois recursos humanos tinha habilitação em ensino especial e era 

difícil para uma só pessoa dar resposta a tantas problemáticas diferentes. Cheguei a contactar a 

APCO porque seria uma entidade com o perfil e vocação para assumir, e não concordam com 

ATL’s só para crianças com necessidades educativas especiais, porque entendem que deve ser 

sempre numa perspetiva de inclusão, tal como acontece ao longo do ano letivo. -------------------  

 ----------  Não sendo o ATL de Vila Nova de Milfontes para as crianças de todo o concelho, é 

muito difícil para a Câmara Municipal estar a apoiar, pelo que o Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes disse que assumia essa disponibilidade financeira, porque 

eram as crianças da sua freguesia.--------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Falei com a Presidente da Assembleia Municipal sobre a questão da D.ª Dilar e falei 



-13- 

23-07-2021 

com o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes que me disse que só por 

uma criança que poderia ser incluída, porque era uma situação emergente. Perguntei se estava 

em contacto com a D.ª Dilar e ele disse que sim. Peço desculpa à D.ª Dilar se não houve uma 

resposta formal, porque pensei que já tinha chegado àquele ATL. ------------------------------------  

 ----------- Em relação a esta situação, que vai ser sempre recorrente, deixo aqui um pedido, seja 

a quem for o Executivo da Câmara Municipal a partir de outubro, que no próximo ano letivo 

possa disponibilizar a todas as crianças deste concelho, incluindo as crianças com necessidades 

educativas especiais, um espaço onde possam estar, porque esta é realmente uma grande 

necessidade que existe no nosso concelho e cada freguesia deveria ter uma resposta de ATL, 

com reforço de meios e a Câmara Municipal poderia apoiar. ------------------------------------------  

 ----------- Incluir não é só pôr na escola. Incluir é dar aquilo que elas merecem para que se 

sintam felizes e apoiadas em função das necessidades que têm.” -------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou, como 

residente em Vila Nova de Milfontes, que assistiu pessoalmente nos dias dezassete e dezoito de 

julho a um reforço de efetivos da Guarda Nacional Republicana (das forças de intervenção), 

mas que estranhamente foram embora e a situação agravou-se. Disse ainda que os reforços “já 

estavam lá por algum motivo e alguém os mandou embora”. Referiu também que 

provavelmente a situação iria acalmar porque os jovens vinham para Vila Nova de Milfontes 

apenas durante uma semana e iriam embora. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Dilar Duarte que informou que tinha sido contactada pelo Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio sobre a possibilidade de o seu filho 

frequentar um ATL naquela Freguesia, pelo que questionou se a Câmara Municipal poderia 

apoiar no transporte da criança da Boavista dos Pinheiros para o referido ATL. -------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que solicitou à Senhora 

Vereadora Deolinda Seno Luís e aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Vila 
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Nova de Milfontes e de São Teotónio que efetuassem o ponto de situação, porque tinham de 

encontrar uma solução para os casos que foram abordados na presente sessão. ---------------------  

 ---------- Não se registando mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

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

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

 ---------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS: --------------------------------  

 ---------- a) PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL (ADIADA PARA 

MAIO) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE MAIO 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM: ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  

 ---------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

foi aprovada por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, sete votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda. Não participaram na referida votação os Membros: Dário 

Guerreiro, Maria Luísa Palma e Pedro Silva, por não terem estado presentes na sessão a que se 

reporta aquela ata. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL (ADIADA PARA 

MAIO) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA QUATRO DE JUNHO DO 

ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM: --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  
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 ----------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

foi aprovada por unanimidade, com dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, sete votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda. Não participaram na referida votação os Membros: Carla 

Bernardo, Fernanda de Almeida, Maria Luísa Palma e Pedro Silva, por não terem estado 

presentes na sessão a que se reporta aquela ata. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ALENTEJO LITORAL: CONCURSO PÚBLICO 

DA CIMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL: Foi presente 

a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

sessão: --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0421-2021 - EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO ALENTEJO LITORAL: CONCURSO 

PÚBLICO DA CIMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL -------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3561-2021, datada de 13 de julho de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, assim como as 

peças processuais do Concurso de Exploração do Serviço Público de Transporte Rodoviário de 

Passageiros do Alentejo Litoral, preparado pela CIMAL - Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Litoral como entidade competente, para apreciação e aprovação dos Órgãos Executivo 

e Deliberativo do Município de Odemira. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda na informação supra que as peças processuais são constituídas pelo 

Programa do Concurso, Caderno de Encargos e Anexos, os quais estão organizados pelas 

carreiras correspondentes à rede base, em regime de concessão de serviço público e as carreiras 

que fazem parte da rede complementar, em regime de prestação de serviços.  ----------------------  
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 ---------- Refere também que o presente concurso não contempla duas linhas pertencentes à 

rede inter-regional, uma vez que são da responsabilidade da CIMBAL - Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo, nomeadamente, a linhas Cercal do Alentejo – Ourique e 

Beja – Praia da Zambujeira, no entanto, engloba algumas melhorias na rede base, com vista a: --  

 ----------  - Integrar na rede base a linha Corte Malhão – São Martinho das Amoreiras, a qual 

estava interrompida desde 2018, com uma frequência de duas vezes semanais, tanto em período 

escolar como em período não escolar;  --------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Aumentar a oferta para a linha Relva Grande – São Teotónio, para três vezes por 

semana, em período escolar e não escolar;  ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - Adicionar a oferta de serviço de transporte ao período não escolar para as linhas 

Odemira – Monte da Estrada, Odemira – Sabóia e Luzianes – Sabóia, as quais não disponham 

de qualquer serviço no referido período; ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Permitir aos aglomerados de Vale Bejinha, Carrasqueira e Troviscais, acesso aos 

serviços de transporte público, tanto no sentido de S. Luís como de Odemira, para período 

escolar e não escolar;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Integrar a atual prestação de serviços, da extensão Sabóia – Escolas, que permite 

transportar os alunos até à escola em dias úteis.----------------------------------------------------------  

 ---------- - Criar a linha Odemira – Odemira (via Almograve) com serviço aos sábados entre 1 

de novembro e 19 de fevereiro e três vezes semanais (às terças, quintas e sábados) entre 20 de 

fevereiro e 31 de outubro.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criar a linha Odemira – Odemira (via S. Teotónio), com serviço aos sábados entre 1 

de novembro e 19 de fevereiro e três vezes semanais (às terças, quintas e sábados) entre 20 de 

fevereiro e 31 de outubro.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Odemira – Santiago do Cacém (CHLA), com serviço três vezes por semana (às 

segundas, quartas e sextas) independente do período. ---------------------------------------------------  
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 ----------- Atenta ainda a supra informação que o operador vencedor do concurso para a 

exploração dos serviços fica obrigado contratualmente a apresentar um plano de rede e oferta, o 

qual será apresentado aos Executivos em momento oportuno e, como tal, existirá margem para 

que se efetuem ajustes de percurso e horários dos serviços, quer da rede base, quer da rede a 

contratualizar em regime de prestação de serviço. ------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a apreciação e aprovação da presente proposta, bem 

como a sua remessa à Assembleia Municipal para idênticos efeitos. ---------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que, face à duração do presente 

contrato, o valor global do concurso era cerca de dezassete milhões de euros, e previa a criação 

de uma “bolsa” para resposta a eventuais necessidades, quer nos transportes regionais, quer 

municipais. No entanto, considerou que a população das freguesias do interior continuava a ter 

dificuldade de acesso aos centros urbanos, nomeadamente à sede do concelho e, bem assim, 

referiu que não constava qualquer circuito entre Santa Clara a Odemira, ou a partir de Pereiras-

Gare, ou de Nave Redonda. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, afirmou que “todo o interior do concelho fica prejudicado nesta 

distribuição. Se não houver capacidade de fazer a compensação através dessa bolsa que existe, 

não haverá melhorias e é um bom contributo para acentuar a desertificação.” ----------------------  

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

das Amoreiras, que referiu que em dois mil e dezoito a sua Freguesia tinha-se debatido, sem 

qualquer resposta positiva, com o términus da carreira para Corte Malhão. No entanto, na 

presente proposta Corte Malhão, que dista cerca de quarenta e seis quilómetros da sede do 

concelho, voltava a ser contemplada com um circuito rodoviário dois dias por semana e, nesse 

sentido, agradeceu à Câmara Municipal o facto de ter ouvido o lamento da Junta de Freguesia e 
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ter acolhido a pretensão das pessoas de Corte Malhão. -------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que relembrou as dificuldades que existiam em 

implementar pequenas soluções locais de circuitos, na concessão dos percursos rodoviários 

com contratos de longa data. Nesse sentido, manifestou o seu agrado por ver na presente 

solução essa possibilidade, embora seja mais um encargo para os recursos da Autarquia, mas 

que poderá eliminar as diferenças entre o interior e o litoral e, bem assim, poderá contribuir 

para criar o hábito do uso do transporte rodoviário. Considerou ainda que se os circuitos eram 

adequados às necessidades existentes no concelho, até poderiam equacionar a possibilidade de 

transportar trabalhadores do interior para o litoral do concelho. ---------------------------------------  

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

na elaboração daquela proposta era a de que nenhum local principal ficasse sem carreiras e 

assegurar carreiras regulares e, nesse sentido, considerava que o interior do concelho iria ficar 

beneficiado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

foi aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

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

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal interrompeu a sessão 

para um intervalo de quinze minutos, nos termos da alínea a) do número dois do artigo 

vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira. ---------------------------------------  

 ---------- Depois de verificado o quórum, retomaram-se os trabalhos. --------------------------------  

 ---------- Ponto três: ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO PARA ODEMIRA: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 
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documentos desta sessão: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “6 - ASSUNTO N.º 0427-2021 - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO PARA 

ODEMIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 20/2021 P, datada de 12/07/2021, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- "PROPOSTA N.º 20/2021 P - ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO PARA 

ODEMIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Enquadramento---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em Odemira o poder local tem sido sempre parte de soluções equilibradas, 

responsáveis e sustentáveis, ajustadas à escala local e distribuídas por todas as freguesias, que 

no domínio da habitação tem proporcionado diversas opções; apoio à recuperação de fogos, 

reforço do apoio universal ao arrendamento condigno, promoção e disponibilização de solo 

urbanizado para autoconstrução colocados no mercado a preços e condições socialmente Justas, 

destinados preferencialmente a residentes locais, com incentivos a jovens e famílias de menores 

rendimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, ao longo das últimas décadas a política local de habitação, não foi dirigida 

para a construção municipal de novas habitações, antes se orientou para a adequação e 

ocupação do edificado existente e incentivo à fixação com base no arrendamento ou 

autoconstrução de novas habitações em solo urbanizado pelo município e da iniciativa privada.   

 ----------- Neste âmbito, e tendo sempre em conta a escala da capacidade financeira da 

autarquia, a realidade territorial, com 13 freguesias, 85 aglomerados populacionais, baixa 

densidade populacional (15 hab/Km2), adotaram-se as politicas locais referidas, tendo por base, 

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, concursos de atribuição de lotes infraestruturados, entre outros apoios e 
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estímulos, todas elas medidas do Programa municipal “Odemira Reabilita”, cujo financiamento 

tem sido desde sempre, apenas suportado pelo orçamento municipal. --------------------------------  

 ---------- Após um período de crise financeira na primeira metade da década anterior, em que a 

iniciativa privada no Mercado de habitação se desmoronou, levando ao abandono de diversos 

projetos, incluindo um da única cooperativa de habitação local (2ª fase do Bairro CHE-11 de 

março, da “Cooperativa de Habitação Económica 11 de março”), em Odemira, a partir de 2017 

começaram a fazer-se sentir um crescendo de procura e de carências habitacionais, face ao 

acréscimo populacional residente e/ou presente, especialmente nas faixas central e litoral do 

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

 ---------- Entretanto, o debate em torno destas questões tem vindo crescer e a consolidar no 

quadro das orientações e recomendações de organizações internacionais como as Nações 

Unidas, o Conselho da Europa, a União Europeia ou a Organização Mundial de Saúde. ----------  

 ---------- A habitação e a reabilitação são, cada vez mais, reconhecidas como áreas estratégicas 

e fundamentais ao desenvolvimento humano, à vida em comunidade e à promoção da 

competitividade e coesão dos territórios, configurando-se, assim, como domínios inseparáveis e 

instrumentos sinergéticos e de valor acrescentado para a intervenção pública orientada para o 

bem-estar das populações, sendo um direito fundamental constitucionalmente consagrado, e o 

alicerce a partir do qual os cidadãos constroem as condições que lhes permitem aceder a outros 

direitos como a educação, a saúde ou o emprego. -------------------------------------------------------  

 ---------- As profundas alterações dos modos de vida e das condições socioeconómicas das 

populações, a combinação de carências conjunturais com necessidades de habitação de natureza 

estrutural, a mudança de paradigma no acesso ao mercado de habitação, precipitada pela crise 

económica e financeira internacional, e os efeitos colaterais de políticas de habitação anteriores, 

apontam para a necessidade de novas políticas de habitação que contribuam para dar resposta à 

nova conjuntura do setor habitacional. --------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em 2015, e mais tarde, em 2017, iniciativas governamentais com base na nova 

Estratégia Nacional para a Habitação (ENH) tiveram como objetivo dar um primeiro passo no 

sentido de uma resposta apropriada às profundas alterações financeiras, económicas e sociais 

verificadas nos últimos anos, bem como ao distanciamento progressivo entre o quadro 

normativo nacional e as políticas públicas nesse domínio, que vinham acontecendo no período 

da crise financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não obstante o caminho que Portugal tem vindo a percorrer nestas matérias, 

nomeadamente no que respeita à resolução dos problemas quantitativos relativos à oferta de 

habitação, os múltiplos desafios que se colocam à política de habitação e reabilitação — 

económicos, funcionais, ambientais e sociais — demonstram a necessidade de uma abordagem 

integrada ao nível das políticas setoriais, das escalas territoriais e dos atores, que represente 

uma mudança na forma tradicional de conceber e implementar a política de habitação. -----------  

 ----------- Esta abordagem implica uma reorientação da centralização da política de habitação no 

objeto — a “casa” — para o objetivo — o “acesso à habitação” —, através da criação de 

instrumentos mais flexíveis e adaptáveis a diferentes necessidades, públicos-alvo e territórios, 

uma implementação com base numa forte cooperação horizontal (entre políticas e organismos 

setoriais), vertical (entre níveis de governo) e entre os setores público e privado, incluindo o 

cooperativo, bem como uma grande proximidade aos cidadãos. --------------------------------------  

 ----------- Esta “Nova Geração de Políticas de Habitação” orienta-se para; Garantir o acesso de 

todos a uma habitação adequada, entendida no sentido amplo de habitat e orientada para as 

pessoas, passando por um alargamento significativo do âmbito de beneficiários e da dimensão 

do parque habitacional com apoio público; Criar as condições para que tanto a reabilitação do 

edificado como a reabilitação urbana passem de exceção a regra e se tornem nas formas de 

intervenção predominantes, tanto ao nível dos edifícios como das áreas urbanas. ------------------   

 ----------- Por outro lado, esta “Nova Geração de Políticas de Habitação” reconhece o papel 
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imprescindível que os municípios têm na sua implementação e reforça a sua intervenção neste 

âmbito, na esteira da lógica da descentralização e do princípio da subsidiariedade. A sua 

relação de proximidade com os cidadãos e o território permite aos municípios terem uma noção 

mais precisa das necessidades presentes, das abordagens mais adequadas e dos recursos 

passíveis de mobilização, sendo a sua ação fundamental na construção e implementação de 

respostas mais eficazes e eficientes, direcionadas para os cidadãos. ----------------------------------  

 ---------- No sentido de garantir a coerência entre as várias áreas de ação governativa, a “Nova 

Geração de Políticas de Habitação” articula-se com instrumentos que respondem a 

necessidades de grupos mais vulneráveis, como a Estratégia de Integração de Migrantes, a 

Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem Abrigo e as medidas de 

apoio à proteção e ao processo de autonomização das vítimas de violência doméstica. Assume 

também o desígnio estratégico da promoção de cidades sustentáveis e inteligentes, integrando 

plenamente as medidas apontadas no Plano Nacional de Reformas, ao serviço da construção de 

novas centralidades nas cidades e da revitalização de zonas em declínio, da melhoria do 

desempenho energético e ambiental dos edifícios, da inclusão social e da atratividade dos 

territórios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Igualmente, é de sublinhar a aprovação da Lei de Bases da Habitação - Lei nº 

83/2019, de 3 de Setembro, que estabelece um conjunto de princípios e regras gerais de atuação 

dos poderes públicos e privados na área da habitação. --------------------------------------------------  

 ---------- É pois, neste contexto, que aos municípios cumpre programar e executar as respetivas 

políticas municipais de habitação, identificando as carências habitacionais, quantitativas e 

qualitativas, bem como as suas dinâmicas de evolução, com vista a assegurar respostas 

apropriadas no âmbito das políticas municipais ou intermunicipais ou, ainda, no quadro de 

programas nacionais, cumprindo ao Estado assegurar os meios necessários para garantir o 

desenvolvimento das políticas locais de habitação. ------------------------------------------------------  
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 ----------- Para uma boa execução da política local de habitação, os municípios devem integrar a 

política municipal de habitação nos instrumentos de gestão territorial, acautelando a previsão 

de áreas adequadas e suficientes destinadas ao uso habitacional, e garantir a gestão e 

manutenção do património habitacional municipal, assegurando a sua manutenção. ---------------  

 ----------- De acordo com esta nova Lei de Bases, a política municipal de habitação é 

consubstanciada na Carta Municipal de Habitação, no Relatório Municipal de Habitação e no 

Conselho Local de Habitação. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em suma, ao decidir elaborar uma Estratégia Local de Habitação, o Município de 

Odemira pretende assim preparar-se para responder adequadamente aos requisitos e aos 

desafios que se colocam no âmbito da “Nova Geração de Políticas de Habitação”, assim como 

da nova Lei de Bases de Habitação, de modo a poder beneficiar plenamente os seus munícipes 

das vantagens que lhe estão associadas, aproveitando ao máximo os instrumentos financeiros 

disponibilizados para a sua concretização, designadamente, alguns dos recursos do próximo 

PRR – Plano de Recuperação e Resiliência. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi neste contexto, que em Dezembro de 2020 a Câmara Municipal de Odemira 

promoveu um concurso por consulta ao mercado para aquisição de um serviço externo de 

execução da sua “Estratégia Municipal de Habitação”, contratada em Fevereiro de 2020, a 

elaborar no prazo de 4 meses, cuja proposta se anexa. --------------------------------------------------  

 ----------- 2. ELH para Odemira - Visão e Objetivos Estratégicos -------------------------------------  

 ----------- A Estratégia Local de Habitação para o Município de Odemira deve constituir um 

instrumento programático de caráter estratégico e de âmbito municipal, que deve estar 

articulado com o Plano Diretor Municipal, com as estratégias para as Áreas de Reabilitação 

Urbana delimitadas no território municipal e com os demais planos territoriais e/ou especiais 

com incidência na habitação ou na reabilitação urbana. ------------------------------------------------  

 ----------- Assim, definiu-se como Visão geral de suporte à ELH; -------------------------------------  
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 ----------  “Um Território que investe na habitação para responder às necessidades das famílias 

que vivem em condições indignas e aposta na reabilitação do edificado e do espaço publico a 

promover um desenvolvimento coeso, inclusivo e sustentável, capaz de fixar população e atrair 

novos residentes qualificados e gerir benefícios para o tecido socio-económico local”. -----------  

 ---------- Não obstante a prioridade de resolução dos problemas de habitação relacionados com 

as famílias que vivem atualmente em condições indignas, importa que o referencial estratégico 

contemple um quadro de intervenção mais alargado que se dirija à fixação e atração de 

população jovem, à melhoria da qualidade do ambiente urbano, à promoção da 

sustentabilidade, numa lógica de reforço da coesão territorial, bem como a definição de um 

plano de ação e modelo de governação para a implementação da Estratégia, tendo sido fixados 

3 objetivos estratégicos principais;  ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – Dar Resposta às Carências Habitacionais do Território; --------------------------------  

 ---------- 2 – Melhorar a Atratividade do Ambiente Urbano de Odemira; ----------------------------  

 ---------- 3 – Implementar um modelo de Governação Partilhada da ELH. --------------------------  

 ---------- Neste contexto, assumiu a CMO identificar e adequar as soluções habitacionais às 

necessidades da população, bem como a importância de reabilitação do património devoluto e 

de promoção da fixação da população em todo o território, nomeadamente nas zonas de menor 

densidade populacional, com base na informação recentemente (entre o inicio de Abril e o 

inicio de Junho) recolhida pelas entidades colaborantes, designadamente pelas juntas de 

freguesia e serviços municipais. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deste modo, a Estratégia Local de Habitação para o Município de Odemira incluiu:  --  

 ---------- A) Um diagnóstico com a identificação das carências habitacionais, na área do 

município, bem como das eventuais falhas ou disfunções de mercado, sinalizando as situações 

de desadequação entre a oferta e a procura de habitação;  ----------------------------------------------  

 ---------- B) Um levantamento dos recursos habitacionais disponíveis e o seu estado de 
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conservação e utilização; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- C) A definição estratégica da visão, dos objetivos e das medidas a alcançar no prazo 

temporal de vigência da Estratégia Local de Habitação, tendo em conta a evolução do contexto 

económico e social;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- D) Os programas e medidas que o município já desenvolve e pretende lançar ou 

desenvolver para cumprir os objetivos e metas propostas;  --------------------------------------------  

 ----------- E) O programa de ação das medidas propostas, tendo em conta a oportunidade de 

recorrer a financiamentos europeus, designadamente o PRR;  -----------------------------------------  

 ----------- F) A abordagem de um modelo de governação partilhada da ELH, ancorada na 

criação de uma Unidade de Missão para a Habitação de Odemira  -----------------------------------  

 ----------- 3. Referencial e Síntese da Metodologia Adotada  -------------------------------------------  

 ----------- A construção da estratégia parte de uma leitura integrada e articulada dos elementos 

de diagnóstico, concedendo particular relevância às carências habitacionais do concelho e à sua 

resolução no quadro dos instrumentos e programas disponíveis, sobretudo dos que integram a 

Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH). ------------------------------------------------------  

 ----------- O referencial estratégico de intervenção projeta-se, assim, a partir dos pontos fortes, 

pontos fracos, oportunidades e ameaças que o território enfrenta, estruturando a estratégia de 

intervenção para responder aos desafios da habitação no horizonte de vigência da ELH. ---------  

 ----------- O referencial estratégico de intervenção da ELH tem em conta as dinâmicas que ao 

longo da última década produziram efeitos substanciais no tecido económico e social do 

concelho, designadamente os efeitos decorrentes da deslocação de milhares de trabalhadores 

para Odemira, e em particular de um volume assinalável de população migrante, induzida pelo 

crescimento da produção hortofrutícola na área de Aproveitamento Hidrográfica do Mira 

(AHM), que tem colocado sobre forte pressão as respostas do território, não só em matéria de 

habitação, mas também no quadro das respostas em diferentes domínios (social, saúde, 
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educação, equipamentos e mobilidade). -------------------------------------------------------------------  

 ---------- As condições indignas em que vive uma parte significativa da população migrante, 

sobretudo num contexto de pandemia, contribuíram para o agravamento da crise sanitária no 

território com riscos para a saúde pública e representam uma clara violação de direitos 

humanos, confirmando a urgência de desenhar um quadro de atuação articulado entre diferentes 

atores que permita desenvolver as respostas habitacionais adequadas. O diagnostico global das 

carências habitacionais de Odemira permitiu identificar um conjunto de problemas que se 

observam no acesso a uma habitação digna, em particular por parte das famílias em situação de 

maior vulnerabilidade social, que não se circunscrevem apenas aos trabalhadores do perímetro 

de rega do Mira que residem no concelho, destacando-se igualmente a elevada precaridade das 

situações identificadas na AFIPR a norte de Vila Nova de Milfontes, entre outras de menor 

expressão por todo o território, mas que importa igualmente resolver. -------------------------------  

 ---------- De facto, as carências habitacionais identificadas no levantamento realizado integram 

também os pedidos de habitação dirigidos ao município, situações relatadas pelas juntas de 

freguesia e outras entidades locais, confirmadas pelos serviços municipais, confirmando-se a 

condição de famílias residentes no concelho que vivem em condições indignas e para as quais 

não existe uma oferta pública de habitação no território que permita o seu realojamento. ---------  

 ---------- O desenvolvimento dos trabalhos foi realizado em estreita articulação com a Câmara 

Municipal de Odemira e desta com as Juntas de Freguesia que se disponibilizaram a contribuir, 

o IRHU e a Secretaria de Estado da Habitação, garantindo assim um processo de concertação, 

coordenação e cooperação que permite assegurar a qualidade do processo e a sua 

exequibilidade futura. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A elaboração da Estratégia Local de Habitação para o Município de Odemira foi 

desenvolvida, em 4 fases de atuação:  ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- i) Diagnóstico e caracterização das políticas locais e carências habitacional do 
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concelho, que decorreu entre Abril e Junho;  -------------------------------------------------------------  

 ----------- ii) Identificação de novos Instrumentos de Política de Habitação e análise das 

condições da sua aplicação no Município de Odemira, que decorreu em Maio;  --------------------  

 ----------- iii) Definição estratégica de objetivos e medidas a alcançar em termos do setor 

habitacional, que decorreu em Maio e Junho; ------------------------------------------------------------  

 ----------- iv) Propor um plano de ação e modelo de governação para a implementação da ELH, 

que decorreu em Junho/Julho; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- v) Estruturação de uma candidatura do Município de Odemira, no âmbito do 1º 

Direito (garantindo a universalidade das necessidades locais) ao PRR – Programa de 

Recuperação e Resiliência, que decorreu em Junho e Julho. -------------------------------------------  

 ----------- 4. Síntese do Diagnóstico e Soluções Propostas ----------------------------------------------  

 ----------- No levantamento das carências habitacionais realizado foram identificados 1 783 

agregados, constituídos por 2 964 elementos, que vivem em todas as freguesias do concelho, 

com especial incidência nas freguesias de Vila Nova de Milfontes, São Teotónio, São Luís e 

Longueira/Almograve e cumprem com os requisitos de elegibilidade do 1.º Direito – Programa 

de Apoio Acesso à Habitação: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Vivem em condições indignas;  ---------------------------------------------------------------  

 ----------- • Estão em situação de carência financeira;  ---------------------------------------------------  

 ----------- • São cidadãos nacionais ou, sendo estrangeiros, têm certificado de registo de cidadão 

comunitário ou título de residência válido no território nacional.  ------------------------------------  

 ----------- No diagnóstico foi possível identificar 996 famílias unipessoais, e 787 agregados 

familiares, com carências habitacionais de tipologias variadas, descritas na proposta de resposta 

às carências de habitação no âmbito do 1.º Direito, em diversas condições; aquisição e 

reabilitação; reabilitação de património municipal; subarrendamento; e nova construção. --------  

 ----------- 5. Desafios, Programa de Ação e Governação ------------------------------------------------  
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 ---------- Como atrás de referenciou, não obstante a necessidade de resolução dos problemas de 

habitação relacionados com as famílias que vivem em condições indignas, importa contemplar 

um quadro de intervenção mais alargado que se dirija à fixação e atração de população jovem, à 

melhoria da qualidade do ambiente urbano e à promoção da sustentabilidade, numa lógica de 

reforço da coesão territorial. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a leitura integrada do contexto de Odemira permite estabelecer quatro desafios 

estruturantes que se colocam ao concelho no âmbito das políticas de habitação, mas com 

reflexos na sua atratividade global: ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O primeiro desafio determinado pela necessidade premente de apoiar e integrar as 

famílias que vivem em condições indignas, recorrendo aos programas de financiamento 

disponíveis na NGPH e envolvendo uma multiplicidade de atores (públicos e privados), que 

deverá ser conjugada com o reforço dos apoios disponibilizados atualmente pelo município. ----  

 ---------- O segundo desafio relacionado com a importância de garantir a sustentabilidade 

demográfica do território. A fixação e/ou atração de população jovem qualificada, associada às 

indústrias criativas e aos nómadas digitais, assume-se como um desafio que será decisivo, não 

só para o rejuvenescimento populacional, mas também pelos efeitos potenciais na dinamização 

e diversificação do tecido económico. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- O terceiro desafio induzido pela preocupação de compatibilizar a valorização dos 

recursos endógenos, que detém uma relevância substancial no tecido económico local, com a 

defesa e preservação do património natural e da paisagem, que se mostra mais exigente num 

contexto de adaptação às alterações climáticas. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O quarto desafio prende-se com a relevância de reforçar a inclusão social e a coesão 

territorial, ancorado na promoção de equilíbrios entre os territórios da faixa litoral e do interior 

do concelho que contribuam para o desenvolvimento sustentável do território. ---------------------  

 ---------- Face ao diagnóstico, às políticas locais e nacionais de habitação e oportunidades de 
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financiamento das mesmas, procedeu-se no âmbito da presente proposta à elaboração de um 

Programa de ação para implementação das medidas nela contempladas, com particular ênfase 

no planeamento da implementação das medidas relativas ao 1º direito habitacional, garantindo 

a universalidade das necessidades locais, construindo desta forma a estruturação de uma 

candidatura do Município de Odemira, no âmbito do 1º Direito ao PRR – Programa de 

Recuperação e Resiliência, cuja Programação financeira das respetivas ações orça no valor 

global de 98 788 884,12€. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por outro lado, propõem-se igualmente, um conjunto de ações que visam implementar 

de um modelo de governação partilhada da ELH, ancorada na criação da Unidade de Missão 

para a Habitação de Odemira, com um figurino a definir, podendo esta integrar representantes 

das entidades com responsabilidades na implementação da ELH, designadamente: Município 

de Odemira, Juntas de Freguesia, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. e outras 

entidades com atribuições e competências na área de habitação no território. -----------------------  

 ----------- 6. Conclusão e Proposta --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a elaboração da sua Estratégia Local de Habitação, o Município de Odemira dá 

um passo importante, com todas as vantagens inerentes que daí possam advir, nomeadamente:   

 ----------- • Adequação das políticas locais de habitação às políticas nacionais e europeias, com 

medidas e programa de ação atual, universal e incluso; ------------------------------------------------  

 ----------- • Reforço da capacidade de diálogo e negociação com o Governo, em termos de 

captação de recursos financeiros para o seu território;  -------------------------------------------------  

 ----------- • Maior capacitação para a celeridade na resolução dos problemas habitacionais 

locais, com o consequente aumento da qualidade de vida e atratividade do território.  ------------  

 ----------- Face à magnitude do resultado do diagnóstico de habitação no Município de Odemira, 

e por razões de ordem operacional e de urgência temporal, optou-se, nesta fase, por enquadrar 

os diversos instrumentos, objetivos e medidas da política de habitação local, trabalhando como 
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foco central na elaboração da Estratégia Local de Habitação a candidatura ao 1º Direito 

habitacional a apresentar no âmbito do PRR – Programa de Recuperação e Resiliência. ----------  

 ---------- Numa segunda fase, poderá ser desenvolvida a programação estratégica das 

oportunidades de financiamento, no âmbito de outros instrumentos previstos na “Nova Geração 

de Políticas de Habitação”, assim como a calendarização de ações, a identificação dos atores 

públicos e privados a envolver e as modalidades de cooperação a promover, eventualmente 

num âmbito mais alargado e integrador. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, e nesta fase, procedemos à elaboração da presente proposta de Estratégia 

Municipal de Habitação para Odemira, que se anexa, remetendo-a à apreciação e deliberação 

do coletivo da Câmara Municipal para que esta decida, e em caso da sua aprovação, a remeta à 

Assembleia Municipal para idêntico efeito. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 13 de Julho de 2021 -------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara de Odemira, ----------------------------------------------------------  

 ---------- José Alberto Guerreiro, Eng.º". -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi efetuada uma apresentação do ponto de situação da elaboração do Plano 

Estratégico Municipal de Habitação pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e também, 

por videoconferência, pela empresa “Terrasirga”, nas pessoas dos Senhores António Marques e 

Márcio Negreiro, contratada pelo Município de Odemira para elaborar o referido Plano. ---------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que congratulou a empresa Terrasirga pelo 

trabalho desenvolvido em tão curto espaço de tempo, num território tão ambicioso, bem como 

os Presidentes de Junta de Freguesia e a equipa técnica do Município de Odemira. Em relação 

ao documento informou que o mesmo continha algumas incorreções que gostaria de ver 
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corrigidas e considerou que a possibilidade de revisão da estratégia de seis em seis meses 

deverá contemplar os dados dos “Censos 2021”, uma vez que se trata de um documento a longo 

prazo.  -- Questionou o porquê de se ter dado primazia à tipologia “T0” e se tinha sido alguma 

imposição do IHRU, considerando que se tornava um pouco limitadora, especialmente para um 

território como Odemira. Perguntou ainda se poderiam converter as tipologias “T0” em “T1”, 

tendo em conta que a primeira tem muita a ver com sazonalidade e não de vivência todo o ano.  

 ----------- Seguidamente, elencou as incorreções detetadas no documento: ---------------------------  

 -----------  - na página sete, a extensão territorial do concelho não está correta, porque são mil 

setecentos e vinte quilómetros quadrados; ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - na página trinta e três existem discrepâncias nas percentagens referentes ao 

somatório dos valores, com valores acima e abaixo dos cem por cento; -----------------------------  

 -----------  - na página trinta e sete, o arredondamento da percentagem dá dezassete por cento e 

não dezasseis por cento; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a designação da Freguesia de São Salvador e Santa Maria vem mencionada como 

“Freguesia de Odemira”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que fez a seguinte intervenção: “Boa noite a 

todos, Sr.ª Presidente AM, Sr.º Presidente CMO, caros colegas e público presente. ---------------  

 ----------- Em primeiro lugar bons olhos vejam esta estratégia local de habitação tão esperada, 

mas confesso que pessoalmente esperava mais… esperava mais realismo no diagnóstico, 

esperava também mais medidas concretas e por isso é relativamente à habitação jovem que 

tenho a maior parte das minhas questões! ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Fiquei com a sensação de que infelizmente o número de famílias com necessidade de 

apoio ao acesso à habitação ou na habitação é bem maior que aquele que o diagnóstico 

demostra, mas é uma perceção empírica e não um dado estatístico! ----------------------------------  

 ----------- Fiquei também com a sensação de que a solução está muito assente em outros que não 
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o município, que consigo compreender em parte, mas que pessoalmente me assusta pelo tempo 

que pode demorar. Fala-se em 2026 para a conclusão desta fase 1. -----------------------------------  

 ---------- Quando se fala em reabilitação de espaços privados eles vão depender da vontade dos 

privados, seja por via de reabilitação, seja pela via do arrendamento; quando se fala em 

aguardar os apoios do PRR ou do governo central, isso também vai demorar o seu tempo, e 

como o este documento diz “existem territórios de proximidade que garantem essas condições e 

consequentemente mais atrativos para a captação de população qualificada, o que pode levar a 

um agravamento do problema …”. Considero e consideramos que a problemática da habitação 

em Odemira é algo que caminha para um problema emergente e que TODOS os dias nos faz 

perder pessoas, famílias, mão-de-obra qualificada, oportunidades de inovação e cultura. ---------  

 ---------- Compreendo as prioridades associadas à precariedade, insalubridade, e insegurança, 

mas parece-me que esse o diagnóstico já vem com alguns anos de atraso, e considero que não 

deveria ser necessário uma estratégia local de habitação para as situações serem resolvidas no 

imediato, porque elas assim o exigem! E agora que se identificou e se escreveu quando se 

espera realmente ver no terreno a solução destas situações? -------------------------------------------  

 ---------- Voltando à juventude! Objetivo operacional 2.4 – Atrair população jovem qualificada  

 ---------- Sou muito apologista da estratificação da juventude e garantir diferentes respostas 

para diferentes objetivos, e não vejo isso neste documento! Conseguimos saber quais são as 

tipologias de habitação que os jovens procuram, quais são as suas vontades? Não seria também 

interessante perceber quais as condições que os jovens procuram para fixação no território? -----  

 ---------- Tenho pena que não se tenha auscultado os jovens, porque eles também esperam 

ansiosamente por uma estratégia local de habitação que lhes permita ca viver!!  -------------------  

 ---------- E, por isso reforço as seguintes perguntas: ----------------------------------------------------  

 ---------- • Para quando a concretização efetiva de medidas de aumento do parque habitacional?  

 ---------- • Qual é o espaço temporal previsto para a concretização de medidas?  -------------------  
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 ----------- • Quais são as estratégias a implementar a curto prazo para suprimir este défice de 

habitação a custos justos para jovens que queiram regressar ou trabalhar no nosso concelho? ---  

 ----------- 98 Milhões para a 1ª fase a ELH... -------------------------------------------------------------  

 ----------- 2ª Fase (onde se incluem os jovens – Objetivo operacional 2.4) – Como se pretende 

criar este stock de habitação local para jovens? Qual é o valor previsto de investimento nesta 

fase?”. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que solicitou o 

esclarecimento das seguintes dúvidas: --------------------------------------------------------------------  

 -----------  - na página sete, os valores constantes a amarelo e a verde não são apoiados por uma 

legenda, o que dificulta a leitura; --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - na página doze, vem mencionado que Odemira perdeu cinco por cento da 

população, cerca de mil e trezentos residentes no período analisado, e noutro parágrafo da 

mesma página refere que a população estrangeira com estatuto legal de residente mais do que 

duplicou em Odemira no período analisado, atingindo mais de oito mil e cem pessoas em dois 

mil e dezanove, o que representa um terço do total de residentes no concelho; ---------------------  

 -----------  - na página quarenta e dois, refere num lado que Odemira registou uma quebra 

superior a nove por cento dos novos contratos de alojamento familiar e no parágrafo seguinte 

que Odemira se mostra como o principal mercado de arrendamento; --------------------------------  

 -----------  - na página quarenta e três vem mencionado que Odemira tem o valor mais baixo das 

rendas de alojamento familiares, no entanto, mais à frente no documento refere que a taxa de 

esforço para uma família com rendimento mediano residente em Odemira ultrapassava os 

cinquenta por cento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, referiu que era importante vir mencionada a fonte dos dados recolhidos 

para elaboração do presente documento. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que disse o seguinte: “Verifico com algum 
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interesse uma aposta marcada na reabilitação urbana. Para mim tem dupla vantagem esta 

observação, porque permite recolocar no mercado habitação que é necessária para a resposta 

habitacional e também reduz substancialmente o péssimo aspeto visual que é a degradação 

urbana dentro de muitos centros urbanos. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- No caso concreto da reabilitação, mas também em construção nova, passa pela 

existência de infraestruturas necessárias para que a resposta habitacional que aqui é apresentada 

tenha capacidade de ser concretizada, e o tempo que se apresenta aqui de cinco anos para 

realização deste projeto, não me parece que seja suficiente para responder em todos aqueles 

aspetos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como é que se enquadra este projeto nas ARU’s aprovadas há pouco tempo”. ----------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relembrou que durante 

muitos anos a Habitação era um problema nacional e não exclusivo de Odemira. Até ao ano de 

dois mil e quinze viviam uma crise financeira e a política do país era no sentido de reduzir as 

áreas urbanas e o esforço necessário em novas habitações, porque havia excesso de habitações. 

A partir daquele ano, com a recuperação económica, constatou-se que existia um deficit 

habitacional e a crise financeira debilitou as famílias de maneira a que não se “aventurassem” 

em habitações próprias. Esta situação, aliada à fraca oferta privada e pública de habitação, leva 

algum tempo a recuperar, porque a política tem sido direcionada para a casa e não para a 

procura.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda que a política habitacional em Odemira foi sobretudo na 

disponibilização de solo urbanizado para autoconstrução e os jovens eram incentivados através 

de juros bonificados na banca e na aquisição de solo ao Município. ----------------------------------  

 ---------- Referiu que em dois mil e quinze, o país “acordou” para o problema habitacional e o 

Estado implementou o primeiro programa dirigido sobretudo para questões de insalubridade e 

demolição de barracas, financiado apenas em cinquenta por cento. Em dois mil e dezassete o 
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programa evoluiu com outras políticas direcionadas para vários projetos de apoio. ----------------  

 ----------- Afirmou que a implementação de políticas de apoio à habitação, de maneira a garantir 

a equidade, num território vasto como o concelho de Odemira, não era fácil. No entanto, 

tinham conseguido criar Bairros Municipais em todas as Freguesias do concelho, através da 

disponibilização de solo para o efeito. Neste sentido, considerou que se o Município investir em 

habitação para arrendar, terá de se confrontar com essa mesma realidade territorial e de ser 

capaz de disseminar essa política por todas as Freguesias, o que se traduzirá num enorme 

esforço financeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente informou que, paralelamente à elaboração da Estratégia Local de 

Habitação, internamente, efetuaram um levantamento de todos os solos urbanizados, dos solos 

municipais disponíveis para urbanização, dos solos já adquiridos recentemente, bem como a 

avaliação de património privado que poderá ser adquirido a breve prazo. ---------------------------  

 ----------- Quanto aos jovens, informou que se for o caso de um jovem que pretenda uma 

habitação para constituir família, o Primeiro Direito não lhe dá essa solução. No entanto, essa 

necessidade está identificada num dos eixos da presente proposta, mas não tem ainda um 

programa objetivo, porque depende de um projeto municipal que será um desafio para o 

próximo ciclo autárquico. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à atratividade dos municípios limítrofes referida pelo Deputado Miguel 

Monteiro, considerou que nenhuma das autarquias vizinhas tinha uma política municipal 

direcionada para os jovens por via do investimento público. ------------------------------------------  

 ----------- Considerou ainda que a maior fragilidade no concelho era a inexistência de uma 

entidade vocacionada para a promoção habitacional, dando como exemplo os modelos 

cooperativos, como já existiu na vila de Odemira, recordando a criação do Bairro 11 de Março.  

 ----------- Por último, referiu que a presente proposta não apresentava a solução para todas as 

necessidades, mas sim a solução que identifica as necessidades e os eixos fundamentais da 
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Estratégia Local de Habitação com vista à sua candidatura ao Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR), no âmbito do Primeiro Direito. Disse ainda que, logo que fossem 

conhecidos os números dos Censos 2021, iriam rever aquele documento por forma a torná-lo 

mais realista e reivindicativo, podendo conter ainda outros eixos de atuação. -----------------------  

 ---------- Referiu também que era difícil no tempo útil que tiveram, identificar os desejos dos 

jovens. No entanto, estava previsto efetuar esse trabalho no âmbito da revisão do Plano Diretor 

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

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que felicitou a equipa que teve de elaborar aquela 

proposta em tão curto espaço de tempo e desejou que aquele documento se traduzisse nos 

seguintes resultados: “arrendamento de facto a preço acessível, tendo por base a média de 

rendimentos no nosso concelho; que possibilite a compra, mas que esta não tivesse a maior 

expressão e que tenha flexibilidade para a existência de uma bolsa de arrendamento sempre 

disponível e acessível para flutuações do território”. ----------------------------------------------------  

 ---------- Por último, referiu que as soluções apresentadas lhe parecem bastante positivas, 

porque eram diversificadas e, bem assim, desejou que venha contribuir de uma vez por todas 

para a solução da Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) de Vila Nova 

de Milfontes e para o ordenamento daquele território que é urbano. ----------------------------------  

 ----------  Interveio o representante da empresa Terrasirga para agradecer aos Membros da 

Assembleia Municipal as palavras de reconhecimento do trabalho efetuado e, bem assim, 

informou que a escolha da tipologia “T0” estava sustentada nos levantamentos da população 

migrante elegível ao Primeiro Direito, tratando-se de pessoas isoladas, chamada de “família 

singular”. Informou ainda que o IHRU não aceitava a atribuição de “T1 ou T2” a uma pessoa e, 

por esse motivo, tiveram de optar pelos “T0”. Revelou ainda que para o IHRU a Estratégia 

podia apenas ser referente ao Programa Primeiro Direito, no entanto, era pretensão do 

Município de Odemira deixar alinhado uma série de soluções que não estão contabilizadas e 
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financiadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, deu conhecimento que Portugal tinha apenas dois por cento de 

habitação pública e perspetivavam, com aqueles grandes investimentos até dois mil e vinte e 

seis, aproximar-se dos seis por cento, o que ficava ainda muito aquém da maior parte dos países 

da União Europeia que tinha doze a quinze por cento. --------------------------------------------------  

 ----------- Por último, referiu que iriam proceder às correções no documento solicitadas e, bem 

assim, esclareceu que a população residente no concelho estimada pelo INE em dois mil e 

dezanove era cerca de vinte e quatro mil setecentos e dezassete pessoas e que apesar do 

aumento do número da população migrante, este não conseguiu superar o número de perdas na 

população residente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao arrendamento informou que os dados refletem os novos contratos de 

arrendamento, onde Odemira teve o maior volume do Alentejo Litoral, de acordo com as 

estatísticas do INE. Quanto ao valor das rendas referiu que o INE publicava o valor mediano 

das rendas dos novos contratos, pelo que comparando com o valor dos rendimentos das 

famílias fazia aumentar a respetiva taxa de esforço. ----------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que relembrou que em dois mil e quinze existiam 

muitas casas e pouca vontade e agora a realidade inverteu-se e era importante acompanharem 

as flutuações. Quanto à disponibilização de solo para os jovens, informou que atualmente a 

apreciação que tem é que os jovens não querem solo para construir, preferindo adquirir casa 

pronta. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, congratulou-se pelo facto de alguns jovens estarem contemplados 

nesta primeira fase, no Primeiro Direito, porque era uma emergência, e esperava que o 

investimento em habitação destinada a todos os jovens não surgisse só depois do ano de dois 

mil e vinte e seis. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Por último, questionou: “Como iriam integrar num plano municipal a criação deste 
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stock de habitação local? Parece que temos de continuar a insistir na discussão pública destas 

necessidades no próximo quadro autárquico! -------------------------------------------------------------  

 ---------- Fiquei sem perceber quando se espera que se inicie os investimentos previstos!”. ------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que informou que tinha percebido que as 

tipologias “T0” eram uma resposta para a questão dos migrantes, no entanto, relembrou que as 

lógicas e as vivências daquelas pessoas e até a maneira como vinham para o território, não era 

de uma forma isolada. Nesse sentido, questionou se na elaboração daquele documento tinham-

se baseado no Plano Municipal de Integração de Migrantes do Município de Odemira ou nas 

entidades que trabalham aquelas matérias, pois considerava que a tipologia “T0” não seria a 

solução mais adequada, referindo que também pretendiam que algumas daquelas pessoas 

pudessem se fixar no território com as respetivas famílias. ---------------------------------------------    

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

daquela estratégia prevê que não existam nomes atribuídos a determinadas tipologias de 

habitação e permite muita versatilidade. Informou ainda que o “T0” pode ser destinado 

inclusivamente para jovens técnicos nacionais que queiram vir para o concelho. -------------------  

 ---------- Informou, ainda, que a presente proposta inicia no dia em que for aprovada pelos 

Órgãos Municipais e pelo IHRU. Acrescentou que a elegibilidade já estava a contar e a todo o 

momento as situações que fossem encontrando poderiam ser contabilizadas naquela Estratégia.   

 ---------- Por último, considerou que era importante que viesse a surgir uma estrutura 

cooperativa ou de iniciativa empresarial que também se interessasse por criar soluções 

habitacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o representante da empresa Terrasirga que informou que as despesas do 

financiamento são do PRR e já são elegíveis desde o ano passado, sendo que a presente 

Estratégia terá início quando for aprovada pelos Órgãos e pelo IHRU e forem apresentadas 

despesas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Por último, informou que o Programa Primeiro Direito não se dirige a escalões 

etários, mas a agregados familiares com determinadas características. -------------------------------  

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

agradeceu a participação da empresa Terrasirga e o trabalho desenvolvido na elaboração deste 

documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual foi aprovada por 

unanimidade, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a 

favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco 

de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. ---------  

 ----------- Ponto quatro: RESPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ODEMIRA AO OFÍCIO N.º S00324-2021-DO/ABM, DATADO DE 

12/07/2021, DA ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA: Foi presente o email 

datado de vinte de julho do corrente ano, enviado pelo Gabinete de Apoio ao Presidente da 

Câmara Municipal de Odemira, a remeter para conhecimento da Assembleia Municipal o oficio 

número mil trezentos e sessenta e um, datado do mesmo dia, do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, em resposta ao ofício enviado pela Associação de Beneficiários do Mira à 

Assembleia Municipal, sobre “Gestão de Água com origem na Albufeira de Santa Clara”, o 

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

 ----------- “A Associação de Beneficiários do Mira (ABM), reagiu intempestivamente à Moção 

apresentada pelo BE, aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, em termos que só a 

esta Assembleia compete avaliar, acusando a Câmara Municipal de todos os problemas que por 

cá acontecem no domínio da gestão e fornecimento de água, inoperância e ignorância, 

colocando várias questões diretamente à Assembleia Municipal a que se impõe responder pelo 

executivo municipal, e outras alegações que nos compete esclarecer. --------------------------------  
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 ---------- Nestes termos, esclarecemos a Assembleia Municipal (AM); ------------------------------  

 ---------- 1. A ABM começa por escrever que sobre o teor da Moção aprovada por unanimidade 

na Assembleia Municipal… “Manifesta estranheza pelo grau de incorreção que o mesmo se 

reveste por assentar em falsas premissas, que poderão configurar apenas ignorância ou mesmo 

intenções inconfessáveis…” --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste âmbito, não podemos deixar de informar a AM que também a Câmara 

Municipal possui exatamente os dados de consumo de água que são referidos na Moção, sendo 

estes os dados que a ARH do Alentejo deu a conhecer à Associação “Juntos pelo Sudoeste”, em 

documento escrito, do qual foi dado conhecimento a esta Câmara Municipal, ou seja, 

“utilização Agrícola de água na campanha de rega (33,8 hm3/ano), consumo público (2,5 

hm3/ano), totalizando 36,3 hm3/ano”. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porém, em documento escrito remetido recentemente (07/06/2021) a esta Câmara 

Municipal, na reação à Posição Tomada por este órgão sobre a Gestão de água de Santa Clara, 

o ministério da agricultura apresenta outros dados, concluindo no ofício remetido à CMO que 

“os consumos agrícolas têm-se mantido relativamente estáveis” e que “somando a estes valores 

os consumos de abastecimento urbano (3,5 hm3/ano), em média, os consumos totais captados 

da albufeira de Santa Clara são de cerca de 40 hm3/ano”. ----------------------------------------------  

 ---------- Ambas as respostas (APA e Ministério da Agricultura) nada referem, sobre o 

consumo industrial das minas de Neves Corvo, captado em Santa Clara, ignorando-o! ------------  

 ---------- Ambas as entidades referem os dados relativos aos consumos com origem em Santa 

Clara, ignorando a captação real na Barragem, ou seja acrescer as perdas e desperdícios no 

AHM, que segundo a ABM se situam na ordem dos 30% no AHM para a rega e 50% para o 

abastecimento, aos quais ainda faltará somar as perdas por infiltração, por evaporação na 

Barragem e o consumo industrial. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desta forma será fácil concluir que (em média) se têm extraído da barragem 
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anualmente pelo menos 40 x 130% + 3,5 x 150% = 52 + 5,25 = 57,25 hm3/ano não contando o 

consumo da industria e aos quais ainda há a somar as perdas por infiltração e evaporação. -------  

 ----------- Conclusão: Urge a instalação de um medidor de caudal na saída de água da Barragem 

de Santa Clara. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não é aceitável que os dados sejam tão díspares entre serviços e organismos do estado 

sobre a mesma matéria. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face à importância, refira-se, que no mesmo ofício do Ministério da Agricultura, se 

afirma que “para períodos de seca, as entidades gestoras de uma albufeira têm a obrigação de 

elaborar um Plano de Contingência para Situações de Seca (PCSS). A ABM fez isso, existindo 

um PCSS em vigor para o AHM”...afinal parece que haverá um Plano! -----------------------------  

 ----------- 2. Escreve a ABM… “uma boa parte das nossas perdas resulta da inadequação das 

ETAs aos fornecimentos efetuados através dos canais de rega o que as torna responsáveis pelas 

elevadas descargas que ocorrem nos terminais de alguns canais” -------------------------------------  

 ----------- Segundo a tutela da ABM (Ministério da Agricultura), a água bruta fornecida 

anualmente para abastecimento à AgdA - Águas Públicas do Alentejo, SA destinada ao 

consumo público dos concelhos de Odemira, Ourique e Almodôvar, somam 3,5 milhões de 

m3/ano, sendo uma parte significativa para Odemira (admitimos para facilitar, que sejam 3 

hm3/ano já incluindo desperdícios “em alta”). -----------------------------------------------------------  

 ----------- Da Barragem de Santa Clara têm saído nos últimos anos, e em cada ano, 50 a 60 

milhões de m3, praticamente todos escoados no AHM, sendo que o Ministério da Agricultura 

conclui serem fornecidos aos beneficiários 40 milhões de m3/ano (em média dos últimos 5 

anos), justificado em 1. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com base nestes factos não será difícil, tirar algumas conclusões: ------------------------  

 -----------  - O Consumo público de todos os sistemas de Odemira representa no máximo 6% da 

extração anual de água bruta a partir de Santa Clara. ---------------------------------------------------  
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 ----------  - As perdas globais do AHM são assumidas por todos como sendo algures entre 30 e 

40%, mas para facilitar consideremos os valores mínimos, ou seja 30% de 50 milhões de 

m3/ano, concluindo-se que as perdas globais serão da ordem dos 15 milhões de m3/ano. ---------  

 ----------  - Tomando como bom o nível de perdas do sistema público que a ABM afirma, pode 

concluir-se que este seria de 50% de 3 milhões/ano, ou seja 1,5 milhões/ano. -----------------------  

 ----------  - Note-se que por confirmar fica o nível de perdas ser o mínimo (30%) nos sistemas 

do AHM e ser o máximo (50%) nos sistemas de abastecimento público. ----------------------------  

 ---------- Conclusão...neste cenário mais pessimista: O sistema público será responsável por no 

máximo 10% do desperdício de água bruta captado e fornecido no sistema do AHM. -------------  

 ---------- Parece óbvio que mesmo neste cenário mais negativo (embora deva preocupar e tem 

vindo a reduzir-se todos os anos) os restantes 90% de desperdício todos conhecem e não 

surpreende, face a perdas na extensa rede de canais por infiltração e evaporação e às 

características do sistema gravítico, que provoca desperdício nos terminais do canal de rega. ----  

 ---------- Quanto à “inadequação das ETAs aos fornecimentos efetuados através dos canais de 

rega o que as torna responsáveis pelas elevadas descargas”, não deixa de ser irónico inverter o 

ónus das obrigações e ambas caírem na responsabilidade do mesmo ministério, pois a situação 

descrita de inadequação só acontece devido às características gravíticas do sistema, que se fosse 

modernizado e sob pressão não exigiria estes investimentos, devendo a AgdA (entidade 

responsável pelas ETAs), participada maioritariamente pelo Ministério do Ambiente, executar 

charcas de aprovisionamento regularização de água evitando alguma ineficiência na sua gestão. 

 ---------- Conclusão: São tão inadequados os sistemas que regam diretamente do canal como as 

ETAs do Sistema Público que ainda não têm uma Charca de regularização de afluências e essa 

tarefa compete à Águas do Alentejo, que já realizou esse investimento na ETA do Almograve e 

tarda em fazê-lo nas restantes. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Escreve a ABM… “Além das perdas que provocam na captação de água “bruta” , o 
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desempenho da CMO/Águas do Alentejo na distribuição de água tratada, com eficiências na 

ordem dos 50%, deveria no mínimo provocar alguma prudência quando se fazem acusações a 

outras entidades”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Errado! A eficiência na rede pública é de 62% em 2020 e para a sua confirmação 

basta consultar o site da ERSAR, valor este que é conferido anualmente. ---------------------------  

 -----------  Esta eficiência advém de uma relação direta entre m3 de água comprada e m3 de 

água faturada e recebida, sendo que esta relação em 2020 se situou em 38% de água não 

faturada e recebida e em 2019 de 36%, acréscimo devido ao aumento significativo de faturas 

em relaxe no período Covid-19. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Serão desperdiçados os restantes 38%? Uma grande parte deste valor é referente a 

consumos em alguns equipamentos públicos e rega de jardins ainda não controlados por 

medidor de caudal, e utilizações em bocas de incêndio no âmbito da proteção civil, utilizações 

estas não contabilizadas como consumos. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- A título de informação, em 2020 a CMO adquiriu 2.287.224 m3 de água tratada à 

AgdA, SA, tendo esta água diversas origens, e de entre elas foi de 1.996.320 m3 de água com 

origem em Santa Clara. -------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- 4. Escreve a ABM… “Foi necessário a ABM criar uma estrutura como o Conselho 

Estratégico da ABM para que finalmente se conseguisse reunir alguns dos atores do território 

para debater a temática da água e dos recursos hídricos na região trazendo transparência ao 

trabalho que desenvolvemos” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Certamente por ignorância ou desconhecimento... não foi um finalmente, pois antes da 

criação do Conselho Estratégico da ABM já O Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Económico (CMDE), tinha reunido com vários representantes dos agentes do território, em 12 

de Março de 2021, por videoconferência, sobre o tema ÁGUA. Nessa reunião participou a Sr.ª 

Diretora Executiva da ABM em representação daquela entidade, tendo a própria apresentado 
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um excelente “powerpoint” do histórico e da atualidade das afluências, evaporação e captações 

na albufeira de Stª Clara, bem como das medidas propostas pela ABM para a campanha de rega 

2021, principais contingências e urgências do sistema. -------------------------------------------------  

 ---------- Nessa reunião presidida pelo Sr. Presidente da Câmara, este assistiu, e interveio entre 

outros agentes económicos locais, tendo colocado questões e assumido que iria junto do 

governo reforçar a crescente preocupação com o período de seca que vivemos (já o havia feito 

em 2020 por diversas vezes, e até por escrito), e solicitar uma reunião ao Sr. Ministro do 

Ambiente e Ação Climática, o que veio a acontecer no passado dia 30 de Maio. Esta reunião 

teve como base um conjunto de preocupações elencadas pela Sr.ª Diretora Executiva e das 

conclusões foi dado conhecimento à própria. -------------------------------------------------------------  

 ---------- No balanço hídrico apresentado na reunião do CMDE de 12 de Março último pela 

diretora executiva da ABM, pode ler-se; que no período de 1995/96 a 2018/2019, em média 

anual, afluíram à barragem 65,9 hm3 e dela saíram, por infiltração – 0,13 mm/dia, evaporação – 

10 hm3 e extração - 60 hm3, totalizando 75 hm3 em média anual que foram deduzidos ao 

volume armazenado naquele período. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foram também apresentadas as linhas gerais para a “Campanha de rega 2021”: ---------  

 ----------  . Limite de 3500 m3/hectare beneficiado inscrito. -------------------------------------------  

 ----------  . A área por prédio não poderá ser superior à área beneficiada. ----------------------------  

 ----------  . Regantes totalmente precários (exceto fins científicos) não são autorizados 

fornecimentos agrícolas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . Regantes com consumos anuais inferiores a 2000 m3 têm como limite máximo de 

fornecimento o volume consumido em 2020. ------------------------------------------------------------  

 ----------  . Inscrição única por parcela agrícola. ---------------------------------------------------------  

 ---------- E como Notas de maior preocupação foram apresentadas: ----------------------------------  

 ----------  . As afluências à albufeira sofreram nos últimos anos uma redução significativa 33%. 
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 -----------  . O aumento do consumo não foi exponencial e está sobretudo ligado ao aumento do 

nível de utilização do Aproveitamento. -------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Nos últimos anos os volumes extraídos da albufeira foram em média superiores aos 

volumes afluentes em cerca de 10%. ----------------------------------------------------------------------  

 -----------  . O Nível Mínimo de exploração deverá situar-se à cota 108 m. --------------------------  

 -----------  . O volume a fornecer à atividade agrícola deverá ser anualmente ajustado à 

disponibilidade hídrica da albufeira de Santa Clara. ----------------------------------------------------  

 ----------- Esta informação, é rigorosamente aquela que nos foi apresentada e serviu de base ao 

debate do tema, contando com agentes de todos os sectores de atividade e demais entidades 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, resta-nos dar os parabéns, porventura atrasados, à ABM pelo mérito da criação 

de um fórum de discussão específico sobre a Estratégia para a AHM, que inclui além de outros 

agentes a CMOdm e a CMAljezur. Nada mais natural, mas o “finalmente” só a si se deve, pois 

o tema e a área territorial abrangida (concelhos de Odemira e Aljezur) não são estranhos à 

ABM nem às CMs. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porém, que fique claro, no que ao concelho de Odemira diz respeito, o CMDE já 

analisou e debateu o assunto, podendo e devendo repetir se a todo o tempo. ------------------------  

 ----------- 5. Escreve a ABM… “contrastando claramente com a opacidade que caracteriza boa 

parte do desempenho de entidades com responsabilidades na gestão do território”. ----------------  

 ----------- Sem dúvida que está de Parabéns a ABM pela iniciativa, e “pelo acréscimo de 

transparência” que alega para si própria, chamando outros de “opacos”...porque ainda não se 

deu conta por ex. da diferença significativa que são os sites do Município de Odemira (1º lugar 

na transparência entre as autarquias do Alentejo) e o seu, que merece e exige outros conteúdos 

e informações em permanência, perfeitamente ao alcance da ABM. ---------------------------------  

 ----------- E porque é importante e transparente para todos, sugere-se a publicação no seu site da 
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ATA lida e aprovada no final da 1ª reunião do Conselho Estratégico, realizada a 19 de Abril. ---  

 ---------- Opacidade? No que aos órgãos municipais diz respeito, é ver no site do município as 

posições e preocupações em ATAs públicas e publicadas. ---------------------------------------------  

 ---------- Alegar uma “boa parte” fica sempre ao jeito de quem não assume por não ser capaz de 

precisar ou não sabe o que diz. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6. Escreve a ABM… “A Estratégia de Sustentabilidade Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas de Odemira, datada de 2016, ... tanto quanto é do nosso conhecimento, 

nada aconteceu, apesar dos bons propósitos iniciais.” ---------------------------------------------------  

 ---------- Andar distraído não é defeito, é feitio! ---------------------------------------------------------  

 ---------- Desde então foram executadas diversas ações na redução de consumos energéticos e 

de desperdícios e/ou perdas de água. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os exemplos mais visíveis na energia podem resumir-se na substituição de 3200 

luminárias de mercúrio e vapor de sódio por tecnologia LED, mas também na aplicação de 

luminárias fotovoltaicas em diversos espaços ajardinados, com um exemplo bem visível na 

margem esquerda do rio mira em Odemira, ou no jardim do Almograve e em percursos 

pedonais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na eficiência hídrica, foram fixados objetivos anuais aos serviços na redução de 

perdas e acréscimo de controlo de consumos não controlados, à taxa de 2% ano, objetivos 

sempre atingidos até 2019, o que permitiu reduzir as perdas em 8%.  --------------------------------  

 ---------- Também nos jardins e outros espaços ajardinados, têm sido aplicadas 

preferencialmente técnicas de ajardinamento com redução do recurso água. ------------------------  

 ---------- Por outro lado, nas várias requalificações urbanas e em pequenos espaços públicos 

requalificados, sempre se remodelaram as redes de águas e energia com aplicação de Led ou 

energia Solar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Talvez este procedimento público devesse ser seguido por alguns comportamentos e 
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evidências de alguns com a obrigação de olhar por perto, ao invés de estar sempre com os olhos 

nos defeitos do quintal vizinho! ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7. Escreve a ABM… “Foram retiradas 23 captações precárias a utilizadores que têm 

alternativa de acesso à água nomeadamente através dos sistemas municipais.” ---------------------  

 ----------- Resumir o problema deste acesso, no presente, como tendo alternativa, é no mínimo 

absurdo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se alguém tem acesso alternativo público estando nas proximidades do canal, essa 

alternativa virá igualmente de Santa Clara, porém se a água se destina a atividades agrícolas, 

turísticas ou afins, algumas com dezenas de anos de ligação, nada mais natural que poder 

concluir-se que estes foram úteis ao sistema da ABM enquanto não haviam outros 

consumidores e estes lhes deram rendimento...agora já não interessam! -----------------------------  

 ----------- Escolher 23 precários, num momento de pandemia e escassez de recursos, num 

sistema de dezenas de outros precários e centenas de consumidores mais parece a forma de 

mostrar poder! ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8. Escreve a ABM… “O corte de fornecimento através deste tipo de captações (tubos 

no canal), não está, nem nunca esteve, relacionado com as baixas reservas hídricas da albufeira, 

mas sim com a necessidade de regularização deste tipo de fornecimentos”. -------------------------  

 ----------- Ironia do Destino...afinal não é devido à escassez de recursos...que grande 

coincidência!...ou será por outras razões, as tais razões que se alegam!!... --------------------------  

 ----------- 9. Escreve a ABM… “Com mais de 200 captações com estas características 

espalhadas pelos canais de rega, sem que exista origem alternativa de água, indagamos os Srs 

eleitos e o executivo municipal sobre a resolução desta temática. Serão estes munícipes, 

cidadãos de segunda, sem acesso á água devidamente tratada? ----------------------------------------  

 ----------- São todos cidadãos de 1ª. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De 2ª até parecem ser para a ABM os precários, e de 3ª os dos “tubos no canal”. -------  
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 ---------- Talvez por ignorância ou desconhecimento, há mais de 30 anos que sempre que o 

município aprova uma construção para além de um perímetro urbano, exige autonomia de 

infraestruturas se estas não existirem por perto, registando na aprovação final do projeto “A 

Câmara Municipal de Odemira não se responsabiliza por infraestruturas no local”. ----------------  

 ---------- Ainda assim, ao longo dos últimos anos tem o município previsto a sua expansão a 

partir dos aglomerados infraestruturados, com o objetivo de servir o maior numero possível nos 

domínios da eletrificação e serviços urbanos de resíduos e água. --------------------------------------  

 ---------- Os sucessivos programas de apoio comunitário, têm excluído as comparticipações 

para além dos limites dos perímetros urbanos, sendo em muitos casos estas infraestruturas 

executadas com a comparticipação dos interessados, quando a dispersão e distância o justifique. 

 ---------- Atualmente a taxa de cobertura é de 73% no abastecimento de água, estando em 

previsão redes para alguns pequenos aglomerados, mas certamente que alguns face às 

distâncias das origens tratadas ainda não terão previsão, pois só em toda a extensão do 

Perímetro de rega temos 40 Km de extensão. ------------------------------------------------------------  

 ---------- 10. Escreve a ABM… “Estarão estas casas, montes e turismos rurais capacitados com 

os necessários sistemas de tratamento de água?” --------------------------------------------------------  

 ---------- Estamos em crer que sim. Como em 11. se explicou a responsabilidade direta é do 

proprietário/promotor. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto aos turismos rurais têm fiscalização e a obrigação de prova de análises 

regulares à água fornecida. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 11. Escreve a ABM… “Relembramos que nada na lei proíbe que os municípios se 

constituam como fornecedores de água bruta, não tratada e nada na lei proíbe que os 

municípios se constituam como fornecedores de água bruta destinada a irrigação de pequenas 

parcelas ou outros fins, sem carácter de atividade económica, normalmente junto de núcleos 

urbanos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A CMO é entidade gestora de água tratada, essa sim prevista na lei, sendo este 

processo regulado e fiscalizado anualmente pela ERSAR. ---------------------------------------------  

 ----------- A ABM é entidade gestora de água bruta, pelo que será natural que cada um faça a 

gestão das suas competências. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desconhece-se situações no país como as sugeridas pela ABM, porém iremos indagar 

junto da entidade reguladora e avaliação jurídica se tal é possível. -----------------------------------  

 ----------- 12. Escreve a ABM… “Este tipo de atuação seria naturalmente uma postura muito útil 

para resolver o problema dos “pequenos” agricultores que tanto preocupa a AM.” ----------------  

 ----------- Teria sido muito mais útil ainda se a ABM já tivesse colocado em devido tempo a 

situação à Câmara Municipal e remetido um mapa de localização destas “mais de 200 

captações (tubos no canal), espalhadas pelos canais de rega, sem que exista origem alternativa 

de água” a fim de podermos avaliar o âmbito dessas pretensões, dimensão e uso dos consumos, 

para além do referido em 11. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 13. Escreve a ABM… “não tivemos conhecimento de idêntica indignação dos eleitos 

relativamente aos 1300 hectares de agricultura que todos os anos é desenvolvida em áreas 

precárias, a qual, esta sim, devido às baixas reservas hídricas existentes, se viu este ano 

limitado no acesso à água.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não consta que a algum empresário na condição de precário tenha sido vedado o 

acesso à água, mas sim condicionado, constando ainda, que as mais exigentes em termos de 

consumo reforçam o seu fornecimento por aquisição de quotas de água, contornando desta 

forma alguma redução imposta. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste contexto, a preocupação existiu, existe, e merece reflexão para o futuro, mas a 

existir indignação, esta seria sobre a forma de contornar os limites impostos, levando ao 

“negócio de alegados direitos de água” de quem não estando a produzir e tendo parcelas no 

PRM, ao invés de não inscrever essa parcela na campanha de rega, negoceia esse direito por 
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valores escandalosos com quem está a produzir.  --------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, ficam os 23 de fora e tudo se resolveu para a presente campanha, sem 

poupança no processo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 14. Escreve a ABM… “Será que a redução duma atividade económica não constitui 

notícia para uma comunicação social tendenciosa?” ----------------------------------------------------  

 ---------- Não temos dúvidas que sim. Todas as atividades económicas são notícia quando são 

condicionadas por fatores externos e neste caso por recursos naturais. -------------------------------  

 ---------- Não se entende pois, o contraditório da V/apreciação, pois no presente, ao que se 

sabe, se alguma redução da atividade local existe é precisamente devida aos cortes de água 

(mesmo que sejam apenas 23) e não às reduções, que todos já percebemos foram, ou estão a ser 

contornadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aliás, a APA e ABM confirmaram que existem recursos para a campanha de 2021. ----  

 ---------- Neste contexto, notícia é por agora aqueles que viram cortada a água, mesmo num 

cenário de alegação como o faz a ABM. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 15. Escreve a ABM… “Em recente visita à freguesia de Sabóia foi possível observar o 

contributo para o caudal ecológico que a ETAR de Sabóia presta descarregando para o Mira 

efluente sem qualquer tratamento.” ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De facto nem tudo está bem na ETAR de Sabóia, estando a funcionar apenas o 

tratamento primário neste equipamento sob gestão da Águas Públicas do Alentejo desde 2011, 

constando do plano inicial de investimentos a sua remodelação, sucessivamente adiada, com 

justificações que parecem infindáveis. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Voltaremos a insistir reiterando o há muito exigido e desta vez, com conhecimento 

aos órgãos autárquicos e às entidades fiscalizadoras. ----------------------------------------------------  

 ---------- 16. Escreve a ABM… “A JFSTClara solicitou água através das infraestruturas do 

AHMira, para enchimento de uma estrutura artificial designada por “espelho de água” situada 
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no rio Mira”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O “espelho de água” de Santa Clara foi construído pela Direção Regional de 

Ambiente do Alentejo, na década de 90, numa clara compensação de uso de água da Barragem 

que lhe dá nome e fonte de vida ao concelho. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Parece uma questão de bom senso o respeito por um investimento público, e pelo 

espelho de água que funciona como parque de merendas e refrescamento da aldeia “7 

Maravilhas de Portugal” que viu nascer e dá nome à barragem. ---------------------------------------  

 ----------- 17. Escreve a ABM… “não aceita esta Associação ser utilizada para que pessoas, 

grupos de pessoas, entidades públicas ou privadas possam encobrir o seu fraco desempenho, 

por via do ataque inconsequente e da disseminação de dados erróneos e assim tentar cumprir 

agendas que, porventura, pouco terão de genuína preocupação”. -------------------------------------  

 ----------- Pelo exposto, deve refletir-se sobre quem efetivamente pretende “encobrir o seu fraco 

desempenho, por via do ataque inconsequente e da disseminação de dados erróneos e assim 

tentar cumprir agendas”... lamentando-se o tom e a forma, numa postura de “retaliação” contra 

o executivo municipal, face à Moção da Assembleia Municipal, alegando que pouco haverá de 

“genuína preocupação” na gestão de água local. --------------------------------------------------------  

 ----------- Lamenta-se porque escolhe os alvos mais fáceis (CM e AgdA) a quem imputar 

responsabilidades sobre as perdas e desperdícios de um sistema que a outros compete gerir e a 

outros ainda, o dever de o modernizar. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lamenta-se que a TUTELA (Ambiente e Agricultura) considerem a situação de água 

na barragem de Santa Clara “um não problema”, o Ministério da agricultura considere que a 

ABM tem um PCSS e a ABM não saiba que o tem, sendo cada vez mais urgente a realização 

do Plano de Gestão e Resiliência da Barragem de Santa Clara. ---------------------------------------  

 ----------- Lamenta-se, e não é aceitável a falta de investimento e modernização no sistema de 

Santa Clara, por inação da tutela a quem compete modernizar esta importante infraestrutura 
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nacional.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com os melhores cumprimentos. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, ------------------------------------------------------------  

 ---------- José Alberto Guerreiro, Eng.º”. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que reiterou a sua pergunta relativamente ao 

abastecimento de água às habitações que se situam junto ao depósito de água entre as 

Brunheiras e os Alagoachos, na Estrada Nacional número trezentos e noventa. ---------------------   

 ---------- O Senhor Pedro Gonçalves fez a seguinte intervenção: “A resposta da ABM à 

Assembleia Municipal diz muito e diz mais sobre o caráter, ou a falta dele, de quem a redigiu.”  

 ---------- A Assembleia Municipal tomou o devido conhecimento deste assunto. -------------------  

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

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

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

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, seis votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 

presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  

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

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

por encerrada a sessão era uma hora do dia vinte e quatro de julho do corrente ano. ---------------  

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Segundo Secretário. ---------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  
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 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 


