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 ----------- ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL (ADIADA 

PARA MAIO) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM:  

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

no Cineteatro ”Camacho Costa”, em Odemira, a primeira reunião da sessão ordinária de abril 

(adiada para maio) 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 ao abrigo do artigo 

vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

conjugado com o número sete do artigo terceiro da Lei um A barra dois mil e vinte, de 

dezanove de março, alterada pela Lei número treze B barra dois mil e vinte e um, de cinco de 

abril, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- a) Primeira Reunião da Sessão Ordinária de Fevereiro da Assembleia Municipal, 

realizada no dia 26 de fevereiro de 2021; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Segunda Reunião da Sessão Ordinária de Fevereiro da Assembleia Municipal, 

realizada no dia 05 de março de 2021; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 25 de abril de 

2021; ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: Apreciação de Expediente. -------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: Apreciação de assuntos de interesse para o concelho: -------------------------  

 ----------- a) Relatório de Atividades e Avaliação do trabalho desenvolvido pela Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Odemira no ano de 2020. ---------------------------------  
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 --------------------------- III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------  

 ---------- Ponto um: Regularização do processo de licenciamento para Empreitada de “Adução 

a Vila Nova de Milfontes e a Castelão”, promovida pela Águas Públicas do Alentejo, S. A.: 

Declaração de Interesse Público Municipal: apreciação e deliberação. -------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Gestão dos Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal: Segunda 

alteração ao Mapa de Pessoal para 2021: apreciação e deliberação. -----------------------------------  

 ---------- Ponto três: Aquisição de Serviço de Consultadoria Jurídica sob a forma de avença - 

Renovação de Contrato: apreciação e autorização de Compromisso Plurianual. --------------------  

 ---------- Ponto quatro: Aquisição de serviço de consultadoria jurídica no domínio do 

planeamento, ordenamento do território e urbanístico sob a forma de avença - Renovação de 

Contrato: apreciação e autorização de Compromisso Plurianual. --------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: Aquisição de gasóleo rodoviário a granel para o Posto de Abastecimento 

do Município de Odemira, ao abrigo de Acordo Quadro celebrado pela CC-CIMAL: apreciação 

e autorização de Compromisso Plurianual. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: III Plano Municipal para a Integração de Migrantes (2020-2022) – 

Odemira Integra_3G: apreciação e deliberação.----------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete: Regulamento de Obras e Trabalhos no Espaço Público relativos à 

Construção, Instalação, Uso e Conservação de Infraestruturas no Município de Odemira: 

Aprovação Definitiva: apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: Proposta n.º 6/2021 P - Aditamento ao Protocolo de Execução do Jardim 

do Loteamento Municipal de São Luís: apreciação e deliberação. ------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: Indicação de um cidadão para a Comissão de Análise Técnica do 

Orçamento Participativo Municipal 2021. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dez: Término do primeiro mandato da cidadã indicada pela Assembleia 

Municipal de Odemira para a composição da Comissão Alargada da Comissão de Crianças e 
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Jovens de Concelho de Odemira, nos termos da l) do n.º 1 do art.º 17.º da Lei n.º 142/2015, de 

08 de setembro que republicou a Lei n.º 147/99 de 01 de setembro. ----------------------------------  

 ----------- Ponto onze: Cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro: apreciação. --------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- ABERTURA DA REUNIÃO --------------------------------------  

 ----------- Compareceram a esta reunião trinta e três 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 Guerreiro, Célia Ramos Costa, 

Daniel Sobral Balinhas, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Manuel da 

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

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

Nádia da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha 

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

Bernardino Gonçalves, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira 

Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo. Não compareceu o 

Membro Dário Filipe Conceição Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio. -  

 ----------- 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 a Senhora Maria Luísa Vilão Palma, eleita pela 

Coligação Democrática Unitária; --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - à Senhora Carla Sofia da Costa Guerreiro 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 

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 Célia Ramos Costa, Secretária da Junta de Freguesia de São Luís, que se 

encontrava a substituir o Senhor Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Presidente daquela 

Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. 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; Ricardo Filipe Nobre de Campos 

Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís e Raquel Alexandra Lourenço 

Vicente e Silva Domingos, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; e, Luis Carlos Lima 

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

 ---------- Reportando-se às faltas registadas nas sessões ou reuniões anteriores, verificou-se que 

não se registaram faltas injustificadas às duas reuniões da sessão ordinária de fevereiro, 

realizadas nos dias vinte e seis de fevereiro e cinco de março do presente ano; bem como, às 

sessões extraordinárias que se realizaram no passado dia vinte e cinco de abril e dia nove de 
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maio. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ 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 três inscrições para intervenção que seguidamente se transcrevem: ------------------   

 ------------ 1. Ventura José Crujo Ramalho, residente em Vila Nova de Milfontes, veio solicitar 

o ponto de situação do processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira, 

considerando tratar-se de um tema de extrema importância para o concelho, designadamente 

para a Freguesia de Vila Nova de Milfontes, onde existe uma enorme carência de espaço para 

primeiras habitações, causando grandes dificuldades aos jovens que se pretendem estabelecer 

naquele território- --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Seguidamente, referiu que com o início do verão iriam chegar ao concelho mais 

pessoas, designadamente turistas e, nesse sentido, perguntou se estava delineada alguma 

estratégia para melhorar a recolha de resíduos urbanos e se estava equacionada a colocação de 

mais pontos de depósito e mais equipas de recolha. -----------------------------------------------------  

 ------------ Por último, referindo-se à Cultura, perguntou se iriam retomar a iniciativa “Animar o 

Verão”, caso existissem condições para o fazer. ---------------------------------------------------------   

 ------------ 2. Fátima do Nascimento Cabeleira Teixeira, em representação do Movimento Juntos 

pelo Sudoeste, veio falar sobre a preocupante escassez de água no concelho de Odemira e 

solicitou que fosse disponibilizado para conhecimento das bancadas partidárias deste Órgão, a 

resposta ao email enviado pelo Movimento Juntos pelo Sudoeste à Administração da Região 

Hidrográfica do Alentejo (ARH do Alentejo)/ Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no 

qual solicitavam uma reunião para debater a questão. Dos dezoito pontos contantes no referido 

email referiu que iria salientar os que considerava que eram elucidativos da situação 
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preocupante em que se encontra o concelho, bem como o trabalho que “estava ou não” a ser 

desenvolvido por aquelas entidades. Nesta conformidade, passou a ler os referidos pontos que 

abaixo se transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- “2- Nesta região tem-se registado, após as cheias de 2000/2001, uma ausência de 

anos húmidos e o aumento de anos hidrológicos consecutivos com precipitação muito abaixo 

da média histórica. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3- O gráfico apresentado em anexo à V/ comunicação, evidencia claramente esta 

realidade e que os volumes armazenados anualmente têm vindo a decrescer constantemente, 

nos últimos 4 anos, diminuição que se tem refletido tanto na albufeira de Santa Clara, como na 

albufeira de Corte Brique, que integra o mesmo Aproveitamento Hidroagrícola (AH) do Mira e 

tem apenas utilização agrícola pouco expressiva, de que é exemplo, em 2019, o volume total 

anual de apenas cerca de 52 500 m3 (48 800 m3 para uso agrícola). --------------------------------  

 ---------- 6- A APA tem como atribuições a gestão de situações de seca, a coordenação da 

adoção de medidas excecionais em situações extremas de seca e dirimir os eventuais 

diferendos entre utilizadores relacionados com as obrigações e prioridades decorrentes da Lei 

da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro na sua redação atual) e diplomas 

complementares. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 11- A mesma albufeira (juntamente com a albufeira de Corte de Brique) constitui 

origem de água para rega, tendo sido atribuído em 2011 um Contrato de Concessão à 

DGADR, o qual foi posteriormente outorgado por aquela Direção-Geral à Associação de 

Beneficiários do Mira: Contrato de Concessão Relativo à Utilização dos Recursos Hídricos 

para Captação de Água Superficial Destinada à Rega e à Produção de Energia Hidroelétrica 

no Aproveitamento Hidroagrícola do Mira - Contrato de Concessão n.º 8/CSB/MR/2011. -------  

 ---------- 13- Os desafios que se colocam à gestão da oferta e da procura de água tornam 

relevante a elaboração de planos de gestão de seca e de eficiência hídrica por região 
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hidrográfica. Assim, pelo Despacho Conjunto do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, 

da Ministra da Agricultura e da Secretária de Estado do Turismo (Despacho n.º 444/2020 de 

14 de janeiro), foi determinada a elaboração do Plano Regional de Eficiência Hídrica do 

Alentejo (PREH Alentejo) para a área relativa às regiões hidrográficas do Sado e Mira (RH6) 

e do Guadiana (RH7), considerando numa primeira fase o estabelecimento das suas bases, 

identificando os fatores críticos e soluções, atendendo à situação atual e futura e à 

diferenciação de problemas nas duas regiões hidrográficas consideradas. -------------------------  

 ----------- 14- No âmbito dos trabalhos para a elaboração do PREH Alentejo, considerando que 

o volume morto desta albufeira representa cerca de 50% do volume total armazenado e 

atendendo à evolução do volume armazenado que, desde 2017 nunca ultrapassou os 70%, 

identificou-se a necessidade de se encontrar uma solução sustentável de aproveitar o volume 

morto, a qual será oportunamente desenvolvida, nomeadamente ao nível do projeto técnico.” 

Referindo-se a este ponto lamentou que um plano regional de eficiência hídrica se baseasse 

simplesmente em encontrar soluções para continuar a retirar volume morto de água da 

barragem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “15- Importa salientar que a legislação que regula a utilização dos recursos hídricos, 

estipula claramente como primeira prioridade o abastecimento às populações, sendo a rega de 

culturas temporárias a 6ª prioridade.” Sobre este ponto informou que nas últimas semanas têm 

vindo a assistir a cortes e restrições sucessivas a pequenos empresários agricultores do interior 

do concelho que têm recebido cartas da Associação de Beneficiários do Mira (ABM) e que 

estão completamente desligados do abastecimento dos canais. ----------------------------------------  

 ----------- “18- Considerando a necessidade de reserva de volume útil que garanta dois anos de 

abastecimento público, será necessário garantir em setembro de 2021 um volume útil de 5 000 

000 m3 para 2020/21. Assim, estima-se que a albufeira no final do ano hidrológico de 2020/21 

fique aproximadamente a 44 % da sua capacidade total, no cenário mais desfavorável (figura 
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seguinte).” Sobre este ponto alertou para a ausência de limite ao consumo agrícola e à omissão 

do consumo de água da SOMICOR. Manifesta ainda a preocupação quanto ao limite de dois 

anos estipulado para consumo doméstico, perguntando o que acontecerá depois. Considerou 

que não houve um planeamento a longo prazo desta situação. -----------------------------------------  

 ---------- Por último, referiu que, no terceiro trimestre do ano transato, foram detetados em 

análises efetuadas à agua, valores elevados de pesticidas. Neste sentido, questionou porque não 

foram repetidas as referidas análises para água potável. ------------------------------------------------  

 ---------- Em suma, lamentou que não se conhecesse a qualidade de água, nem por quanto 

tempo iria estar disponível, o que retratava uma situação preocupante no concelho de Odemira.  

 ----------- 3. José Luís Sampaio Torres, residente em São Luís, que referiu que era a primeira 

vez que estava presente numa sessão da Assembleia Municipal, embora já resida no concelho 

há vinte anos. Lamentou que a sessão estivesse agendada para as vinte horas e trinta minutos e 

tivesse de aguardar cerca de trinta minutos para o início da mesma, devido ao atraso de alguns 

membros. Lamentou, ainda, que alguns membros, no decurso da presente sessão, estivessem a 

mexer nos telemóveis, considerando uma falta de respeito pelo Órgãos e pelo público presente.  

 ----------- Informou que, na última vez que se deslocou àquela sala, foi no dia sete de dezembro 

do ano transato para assistir a um filme, e o seu carro que estava estacionado em frente ao 

Jardim Sousa Prado, foi roubado e esteve desaparecido durante uma semana, o que 

demonstrava “os tempos instáveis em Odemira”. --------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, disse “eu sou do universo da cultura, a minha profissão é palhaço, 

palhaço a sério. Desde o último ano e meio a cultura tem estado parada como sabem, temos 

(alguns agentes culturais) estado em contacto com o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

em reuniões. Cada vez que acabava uma reunião eu sentia que o Presidente era muito bonzinho 

e que nos queria ajudar e a todas as propostas apresentadas dizia que não havia problema. O 

problema é que a seguir à reunião a mensagem que o Senhor Presidente nos transmite não 
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acontece. Não sei se é por causa das pessoas do Setor da Cultura. Estou a falar de medidas de 

apoio extraordinário a agentes culturais. No dia vinte e quatro de fevereiro foi-nos anunciada a 

ajuda. A vinte e três de março disseram que iam abrir uma candidatura até ao dia trinta de abril, 

mas não esperavam até ao fim e à medida da entrega das candidaturas, como é uma medida de 

emergência, iam tratar rapidamente do assunto para ajudar os artistas. Hoje estamos a vinte e 

oito de maio e quase ninguém tem recebido o apoio, nomeadamente eu e muitos colegas que 

estão a passar necessidades. É uma vergonha! Porque é que isto acontece quando nos prometeu 

que iam logo apoiar? Igual aconteceu com a bolsa de aquisição de espetáculos para mitigar os 

efeitos causados pela pandemia. Nós enviamos emails ao Setor da Cultura e não foram 

respondidos, porquê? Não conheço Câmaras Municipais que não tenham Vereadores da Cultura 

e uma equipa competente. É uma falta de respeito pelos agentes culturais do concelho. ----------  

 ------------ O meu motivo a seguir à Cultura para estar aqui tem a ver com a situação vergonhosa 

das estufas. Vocês quando vão passear no litoral do concelho não sentem vergonha de ver os 

plásticos na paisagem das estufas que estão a degradar a paisagem? Isto não acontece só agora, 

vem desde há dez, doze anos atrás e todos sabem. Mas só o Covid-19 veio levantar a porcaria, 

mas todos sabemos o que se passava em Odemira”. ----------------------------------------------------  

 ------------  Revelou ainda que anteriormente residiu no sul de Espanha, em Almería, também 

chamada por “Califórnia da Europa” e alertou para o estado daquele território que está perdido 

para as estufas, considerando que em Odemira estava a acontecer o mesmo. Nesta 

conformidade, questionou se era esse o caminho que pretendiam para o concelho e se 

pretendiam o cumprimento da Resolução do Conselho de Ministros cento e setenta e nove barra 

dois mil e dezanove, que irá triplicar o volume de estufas. Referiu que tem ouvido relatos de 

pescadores que lhe dizem que o mar está poluído e tem visto imagens de ribeiras que desaguam 

no mar que estão contaminadas e, nesse sentido, questionou que futuro pretendiam para os seus 

filhos. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  



-10- 

28-05-2021 

 ----------- Lamentou que os eleitos se estivessem a vender ao capitalismo e ao dinheiro das 

empresas multinacionais. Relembrou que a identidade de uma região era o mais importante. ----  

 ----------- Disse ainda que não obstante a falta de água existente na barragem de Santa Clara, 

junto ao local onde decorre o Festival Sudoeste estavam a fazer povoados de abacateiros, que 

não foram permitidos no Rogil, pelo que lamentou a inércia dos eleitos locais. ---------------------  

 ----------- Referiu, ainda, que, se triplicar o volume de estufas na região, também triplicará a 

população migrante, pelo que perguntou onde seriam alojados aqueles trabalhadores e se 

equacionavam colocá-los em aldeias de contentores. ---------------------------------------------------  

 ----------- Por último, disse: “Estamos num teatro. Antigamente quando não gostávamos dos 

protagonistas que faziam o teatro, o público atirava tomates. Eu não trouxe tomates, mas se isto 

continuar assim, na próxima vez trago frutos vermelhos que são atirados às toneladas para o 

lixo”. Seguidamente, num momento representativo da situação em que se encontrava o 

concelho, envolveu a cabeça em papel celofane de cozinha e gritou “Basta!” -----------------------  

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

 ----------- No decurso da exposição do assunto pelo Sr. José Torres, foram, por este, utilizadas 

algumas expressões desadequadas para o local onde se encontrava, tendo a Senhora Presidente 

solicitado que o mesmo se abstivesse de utilizar esse tipo de linguagem numa Assembleia 

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

------------ Após a exposição de Sr. José Torres, interveio a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal que esclareceu que, quanto ao uso de telemóvel nas sessões, que estavam num país 

democrático, perante pessoas adultas, que tinham a liberdade de utilizar os aparelhos como 

entendessem, Acrescentou que, pese embora, muitas pessoas entendam que o fazem por lazer, 

atualmente era usual utilizar o telemóvel como instrumento de trabalho, dando como exemplo 

na pesquisa de legislação e de documentos utilizados na própria Assembleia. ----------------------  

 ----------- Por último, informou que apesar de a sessão estar agendada para as vinte horas e 
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trinta minutos, não podia iniciar os trabalhos sem que estivesse garantido o quórum. Relembrou 

ainda que todos membros da Assembleia Municipal trabalhavam em diversos locais, alguns 

fora do concelho de Odemira e que se deslocavam de longe para participarem nas sessões 

daquele Órgão, pelo que se tornava necessário utilizar de todo o bom senso e compreensão 

possíveis. ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------  - Em relação à revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Odemira informou que 

a equipa externa para elaboração da proposta de revisão já tinha sido contratada e já se encontra 

a trabalhar na elaboração do documento, sendo que na próxima semana iria efetuar o ponto de 

situação na reunião ordinária da Câmara Municipal. Disse, ainda, que, paralelamente à revisão 

do PDM de Odemira, estavam a decorrer dois processos que eram primordiais naquela revisão, 

designadamente, a revisão da Reserva Agrícola Nacional (REN) e da Reserva Ecológica 

Nacional (RAN) contratada externamente; e a elaboração do Plano de Urbanização da Área de 

Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) de Vila Nova de Milfontes, que se 

encontra na fase de conferência de serviços, para posterior discussão pública. Informou ainda 

que, independentemente do processo de revisão do PDM em curso, até ao dia treze de julho terá 

de concluir a adaptação do atual Plano Diretor Municipal às normas urbanísticas constantes no 

Plano do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, processo que está a ser 

desenvolvido em coordenação com os Municípios do Parque Natural, as respetivas Comissões 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e o Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF). Revelou que este processo de adaptação vem sendo adiado 

porque estavam a aguardar a conclusão da revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, 

do Plano do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e do Programa Especial 

de Ordenamento do Território, mas devido a imposição superior a proposta tinha de ser 
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concretizada, apesar da revisão daquele instrumento de gestão territorial ainda decorrer. 

Revelou também que se previam algumas mudanças no que se refere aos limites dos perímetros 

urbanos que irão sofrer alterações tal como estão desenhados, pois irão ser reduzidos, por 

imposição da lei, para o limite do edificado, pelo que tendencialmente irão perder área urbana, 

situação com a qual não concorda. Informou que em março tinha sido contratada uma equipa 

externa para elaborar a Estratégia Local de Habitação para Odemira, com a colaboração de uma 

equipa interna da Câmara Municipal. Referiu também que esperava que a elaboração daquela 

estratégia já contemplasse alguns dados recolhidos nos trabalhos dos Censos 2021, pois 

retratava a realidade populacional e o contexto habitacional atualizada do concelho. Em relação 

ao processo dos Censos, informou que já se encontravam encerradas nove freguesias, pelo que 

agradeceu aos Presidentes das Junta de Freguesia e aos respetivos recenseadores o trabalho 

desenvolvido. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que sempre houve carência de habitação no concelho de Odemira e 

especialmente em Vila Nova de Milfontes, muito devido à pressão urbanística, aos elevados 

preços dos terrenos e ao facto de existir uma área de fracionamento que nunca foi resolvida, 

apesar de duas tentativas para o fazer. ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Quanto à recolha de resíduos urbanos informou que estava previsto o reforço no 

serviço, tendo já sido adquirida uma nova viatura para recolha de monstros. ------------------------  

 -----------  - Relativamente ao Programa “Animar o Verão” informou que estava previsto 

decorrer em todas as Freguesias do concelho, sob responsabilidade de cada Junta de Freguesia 

com o apoio da Câmara Municipal, mas sempre dependente da situação pandémica que se 

verificar na altura. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Sobre a intervenção da Fátima Teixeira, informou que tinha reunido, por 

videoconferência, a pedido destes, com representantes do Movimento Juntos Pelo Sudoeste 

sobre diversas temáticas, incluído sobre a questão da água no concelho de Odemira, tendo 
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recebido na altura também o email agora distribuído. Revelou que, após ter efetuado alguns 

contactos para se munir de mais dados, constatou que as entidades com responsabilidade direta 

na matéria não estão despertas para a dimensão do problema. Referiu que a água de Santa Clara 

está na competência direta do Ministério do Ambiente, mais concretamente da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto Entidade Nacional da Água, que por sua vez 

delegou algumas dessas competências na Associação de Beneficiários do Mira (ABM). 

Estranhamente nenhuma destas delegações está disponível nos sites daquelas entidades. ---------   

 ------------ Referindo-se ao pontos constantes no email enviado pela ARH do Alentejo, 

designadamente ao ponto dezasseis, disse que a informação prestada não era a correta, porque a 

totalidade de água que sai da barragem não são os “36 300 000 m3”, mas sim, mais de “55 000 

000 m3”. Isto porque existem perdas na ordem dos trinta a quarenta por cento. Considerou 

ainda que, neste momento, ninguém sabe qual o real volume útil de água armazenado na 

barragem, após cinquenta e dois anos de assoreamento, face às características da envolvente da 

mesma, refutando que não teria os cerca de “240 300 000 m3” como era mencionado. Referiu 

ainda que a ABM tinha informado que o estudo batimétrico para saber aquele valor custava 

cerca de cento e cinquenta mil euros e está candidatado a financiamento Europeu.  ---------------  

 ------------ Revelou que a ABM tinha transmitido que, com base naqueles consumos, a 

campanha deste ano estaria assegurada, mas seriam aplicadas medidas restritivas relativas à 

redução de consumos, especialmente a quem estivesse fora do Perímetro de Rega do Mira. -----  

 ------------ Informou também que a Câmara Municipal tinha tomado uma posição sobre este 

assunto na última reunião ordinária e na próxima segunda-feira iria reunir, conjuntamente com 

o Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, com o Senhor Ministro do Ambiente, 

manifestando esta preocupação com objetividade, lembrando que antecipadamente enviaram ao 

Senhor Ministro um pedido para que fossem tomadas medidas preventivas, face à incerteza 

climática que se vive e escassez do recurso água. Também iriam exigir um plano socialmente 
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justo de utilização do recurso, que tivesse em conta critérios que fossem válidos e, bem assim, 

que fosse elaborado um plano eficiente de perdas, apesar de se tratar de um sistema gravítico. 

Revelou, ainda, que, até à data, a APA não chegou a responder às diligências tomadas pela 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu nota que, se a água chegar à quota cento e oito, as bombas instaladas no local 

não são suficientes para extrair o recurso, sendo necessário instalar um novo sistema que custa 

cerca de dois milhões de euros. No entanto, considerou que a pergunta que se colocava era 

bombar até quando! ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Em relação às análises efetuadas à água, esclareceu que tinha sido identificado, 

num determinado ponto da rede, pesticida, apesar de não ser numa quantidade alarmante. Foi 

solicitada a responsabilidade à AgdA, S.A., que é a entidade que fornece o recurso na rede, a 

qual referiu não ter qualquer responsabilidade porque tinha adquirido a água a outra entidade. 

A ABM refere que apenas transporta a água e como os canais são abertos também não têm 

responsabilidade. Por este motivo, o Senhor Presidente da Câmara Municipal relembrou o 

porquê de sempre ter defendido, estando inclusivamente prevista no plano de investimentos da 

AgdA, S.A. desde o ano de dois mil e nove, a construção de uma conduta fechada, desde Santa 

Clara, independente, destinada apenas ao abastecimento público, a qual nunca foi executada 

por falta de financiamento comunitário. -------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Relativamente à intervenção do Senhor José Torres referiu, relativamente ao atraso 

no início das sessões, que também ele já tinha esperado mais de meia hora pelo início dos 

espetáculos do Palhaço Enano, que por vezes atrasava à espera de reunir mais público. 

Esclareceu que não tinha aceitado todas as propostas apresentadas no âmbito do programa de 

apoio às atividades culturais por se tratar de iniciativas em grupo, e admitiu que, no processo, 

tinha falhado a questão da urgência da atribuição do apoio, devido a atraso no pagamento, 

situação que iria esclarecer junto dos respetivo Setor Financeiro, uma vez que no seu despacho 
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determinava o pagamento urgente. Esclareceu, ainda, que o Município de Odemira não tinha 

Vereador da Cultura porque o Presidente da Câmara Municipal assumiu ser o responsável por 

esse pelouro, situação que não era única no país, dando como exemplo o Município de Sines. --  

 ------------  - Informou, ainda, que o plano de ações culturais a desenvolver no concelho de 

Odemira já tinha sido aprovado e será alvo de uma reunião com os agentes culturais na próxima 

semana, no entanto a sua implementação estará sempre dependente dos condicionalismos 

resultantes da situação pandémica. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------ - Em relação às estufas, relembrou que a situação não tem apenas dez anos e já vem 

do tempo do Thierry Russel e reconheceu que a existência das estufas provocava várias 

controvérsias e conflitos de interesses, entre eles, paisagem versus estufas. Informou ainda que 

por muita vontade que os eleitos locais tenham para gerir determinadas situações, há matérias 

que a sua gestão e clarificação carece de deliberação da Assembleia da República, lamentando 

que os números do PIB fossem sempre mais importantes. No entanto, era seu entendimento que 

no concelho de Odemira podia coexistir um desenvolvimento com respeito pela diversidade. 

Revelou que não entendia porque é que a Assembleia República não propunha a criação de 

uma unidade de missão para este território, decidido num quadro legal regulamentar e afirmou 

que, enquanto isso não acontecer daqui a dez anos estarão todos aqui a discutir as mesmas 

coisas, fosse qual fosse o Executivo da Câmara Municipal ou o Governo. Lamentou que a 

Assembleia da República ou a Comissão Nacional de Ordenamento do Território, não fosse 

capaz de escrever a definição de uma estufa e não aceitasse a proposta do Municípios de 

substituírem o termo “estufa” por “culturas protegidas”.  ----------------------------------------------  

 ------------ Lamentou, também, que algumas decisões superiores sobre a gestão da água venham 

apenas a ser tomadas quando e se efetivamente escassear esse recurso natural, relembrando, 

que quando aquele recurso faltar, não atingirá o setor agrícola, mas também todos os outros. ----  

 ------------ Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que, relativamente ao 
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problema da água, propôs que fosse endereçado convite à ABM para vir a uma sessão deste 

Órgão debater o tema, uma vez que muitas questões não tinham sido respondidas pelas 

respetivas entidades. Foi aprovado, por consenso, a proposta apresentada pela Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal, devendo ser alargando o convite à ARH Alentejo e à 

AgdA, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre este assunto, interveio o Senhor Manuel Cruz que considerou que, no âmbito 

do Plano de Recuperação e Resiliência, deviam prever investimentos que concretizassem a 

possibilidade de utilizar um sistema solidário entre barragens no país, onde se pudesse repartir 

a pluviosidade do norte com o sul, e se resolver a eficiência nos canais de distribuição. -----------  

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

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

 ---------- a) PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO 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 dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, nove 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: Célia Costa 

Carla Bernardo e Manuel Cruz, por não terem estado presentes na sessão a que se reporta 

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

 ---------- b) SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA CINCO DE MARÇO 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. -----------------------------  

 ----------- Procedeu-se à votação do texto final da presente ata, o qual foi aprovado por 

unanimidade, com dezassete 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. Não participaram na referida votação os Membros: Célia Costa, Carla Bernardo, 

Nuno Duarte, Manuel Cruz e José Manuel da Silva, por não terem estado presentes na sessão a 

que se reporta aquela ata. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL 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 dezoito 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. Não participaram na referida votação os Membros: Célia Costa, 

Carla Bernardo, Maria da Graça Fernandes e José Manuel da Silva, por não terem estado 

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

 ------------ Ponto dois: APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTE: -------------------------------------------  
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 ----------- Embora todos os presentes se encontrassem munidos de exemplares dos mapas-

resumo da correspondência recebida e expedida desde a última sessão ordinária deste Órgão, a 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou os respetivos originais à disposição de 

eventuais interessados, para melhor esclarecimento. ----------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

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

 ----------- Ponto três: APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O 

CONCELHO: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AVALIAÇÃO DO TRABALHO 

DESENVOLVIDO PELA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) 

DE ODEMIRA NO ANO DE 2020: Foi presente o email enviado no dia dezanove de fevereiro 

do corrente ano, pela Senhora Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do 

Concelho de Odemira (CPCJ de Odemira), referente ao assunto em epígrafe, o qual ficará 

arquivado no maço de documentos desta sessão. O Relatório em causa foi apresentado à 

Assembleia Municipal pela Senhora Presidente da CPCJ de Odemira, Dr.ª Maria da Piedade 

Barradas, previamente convidada para o efeito, cujo mandato terminou durante a presente 

semana, tendo já sido eleita a nova Presidente daquela Comissão, a Senhora Ana Correia, 

representante do Município de Odemira. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- No final da sua apresentação, agradeceu publicamente a toda a equipa que a 

acompanhou ao longo dos seis anos, quer na Comissão Alargada quer na Comissão Restrita, 

reconhecendo a dedicação de todos especialmente aqueles que integraram a Comissão Restrita, 

cujo trabalho era bastante exigente. Referiu que na CPCJ de Odemira era primordial 

trabalharem em equipa e apelou para que todos pudessem contribuir para a causa da proteção 

das crianças e dos jovens. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que, em nome de toda a 
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comunidade Odemirense, agradeceu a disponibilidade da Maria da Piedade Barradas, pelos 

anos de dedicação à CPCJ de Odemira e em prol das crianças e jovens do concelho e 

reconheceu que essa dedicação iria perdurar embora não fosse nas funções de Presidente 

daquela instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- À semelhança do que ocorreu nas últimas sessões, as intervenções dos membros da 

Assembleia Municipal no presente ponto da Ordem de Trabalhos foram efetuadas por Bancada, 

com limitação de tempo: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A) BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Manuel Coelho partilhou com os presentes a entrevista do Secretário-Geral 

da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eng.º Luís Mira, publicada no Jornal i 

nesta data, na qual comenta os recentes desenvolvimento de Odemira e o setor agrícola. Referiu 

que na entrevista foram usadas considerações que, pessoalmente, considera ofensivas para os 

cidadãos de Odemira e para os eleitos locais, especialmente para o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal. Revelou que a entrevista continhas algumas “pérolas” de desprezo por 

Odemira e pelos seus autarcas e, por este facto, convidou todos os Odemirenses a lerem aquela 

entrevista para interpretarem por si o conteúdo da mesma. --------------------------------------------  

 ----------- Informa que, na entrevista, o Eng.º Luís Mira defende a agricultura intensiva e os 

respetivos interesses, opinião sobre a qual podem ou não concordar com ele, sendo que na sua 

opinião discordava “visceralmente”, porque certas ideias que eram ali defendidas não deixavam 

as empresas agrícolas bem representadas. Referiu que era o segundo “ataque” que a CAP 

proferia contra o Município de Odemira, em especial contra o respetivo Presidente da Câmara 

Municipal, relembrando que aquando da Cerimónia de Comemoração dos Cinquenta Anos da 

Barragem de Santa Clara houve um incidente de ofensa direta ao Presidente da Câmara 

Municipal e ao Órgão que preside. Lamentavelmente naquela entrevista a ofensa era mais 

grave. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Seguidamente, leu algumas passagens da entrevista para comprovar o que estava a 

referir e que seguidamente se transcrevem: ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - “Dá cartão vermelho à ministra da tutela? A ministra aceitou ser ministra 

perdendo a pasta das florestas, aceitou ser ministra não aparecendo nesta crise de Odemira, 

em que o setor agrícola era indecentemente atacado e se fica uma imagem que não é a 

verdadeira. A culpa maior, na minha opinião, é da própria Câmara de Odemira, que não 

encontrou uma solução. Queixam-se quando são zonas despovoadas, quando têm lá pessoas 

queixam-se que têm gente a mais e não criam soluções.” O Senhor Manuel Coelho relembrou 

que a Ministra da Agricultura no início do exercício das suas funções foi muito bem acolhida e 

tratada pela CAP. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - “É uma imagem que vai demorar a recuperar? Vai. Apareceu, por exemplo, o 

presidente da Câmara do Fundão a dizer que a autarquia tem uma instalação para 200 

pessoas que vão apanhar a cereja porque é fundamental para o seu concelho. O presidente de 

Odemira não teve essa visão, nem teve a capacidade de chamar empresários para construírem 

casas e, assim, comprometia-se em arranjar pessoas para essas casas, desde que o preço fosse 

razoável. Essa é que é a função de um autarca. Não podem pôr esse ónus sobre o setor 

agrícola.” O Senhor Manuel Coelho lamentou que o Eng.º Luis Mira, para além de ter 

comparado autarcas, o tivesse feito de uma forma vexatória e humilhante para o Presidente da 

Câmara Municipal de Odemira. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - “Porque é que eu, como empresário agrícola, tenho de saber onde os meus 

trabalhadores dormem? Não tenho responsabilidade nisso. O Estado que fiscalize.” Sobre esta 

questão o Senhor Manuel Coelho disse que, em matéria de responsabilidade das empresas, para 

ser benigno, considerava que esta afirmação ia contra o sentido da História. ------------------------  

 ----------  - “Não estou com isso a dizer que é tudo uma maravilha, mas também não é a 

miséria que se viu nas imagens que não é a maioria dos casos. É uma minoria que não devia 
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existir, mas os tipos de Odemira também ganharam muito dinheiro com aquilo. Viram rendas 

que nunca tinham visto antes na vida deles.” O Senhor Manuel Coelho concordou parcialmente 

com esta afirmação porque houve muita gente a aproveitar-se da situação. No entanto, não 

podia deixar de se referir à expressão “tipos de Odemira” considerando-a errada e excessiva, 

porque dava a entender que todos os Odemirenses se deixaram mover pela questão do dinheiro.  

 -----------  - “Os pacóvios dos portugueses nunca viram a onda da Nazaré.” Lamentavelmente a 

utilização de expressões depreciativas não se referiam apenas a Odemira e o conteúdo onde esta 

expressão estava inserida insinuava que “os pacóvios de Odemira” não queriam aproveitar o 

potencial agrícola que existe no território. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Manuel Coelho realça que naquela entrevista, o Eng.º Luís Mira 

estranhamente não faz qualquer referência à água, nem à escassez daquele recurso. ---------------  

 ----------- Por último, revela ainda que no decurso da entrevista existiam muitas referências 

políticas e às eleições autárquicas e, nesse sentido, questionou se haveria “alguma força política 

nesta Assembleia Municipal que se reveja no discurso do Senhor Eng.º Luís Mira, sobre os 

atuais temas que estão em discussão no concelho de Odemira? Pergunto porque o discurso dele 

é a pensar nos novos eleitos que o Senhor Eng.º Luís Mira gostaria de ter aqui em Odemira, 

mas que hoje ainda não tem”. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Glória Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ 

Almograve, que referiu que não tinha sido apenas o Eng.º Luís Mira a atacar os Odemirenses e 

os Alentejanos, pois os “ilustres comentadores” de Lisboa, todos eram agora conhecedores de 

Odemira e, não se coibiram de atacar e de denegrir a região e as suas gentes. ----------------------  

 ----------- Relativamente ao problema da água, informou que não era apenas no interior do 

concelho que existirão restrições no fornecimento de água aos pequenos produtores 

(agricultores, turismos e consumo doméstico), pois também na sua Freguesia alguns já tinham 

recebido o ofício da ABM a anunciar a redução na atribuição da água que normalmente tinham 
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direito. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins, que em nome dos eleitos do Partido Socialista, 

apresentou a seguinte MOÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------- “MOÇÃO -------------------------------------------------------  

 ----------- RESILIÊNCIA DOS SETORES DO TURISMO, RESTAURAÇÃO, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS NO CONCELHO DE ODEMIRA ----------------------------------------------------------  

 ----------- O território do concelho de Odemira tem, nos últimos 20 anos, afirmado o seu 

potencial turístico. A qualidade das suas praias, a beleza das suas paisagens, as suas 

características únicas ao nível da fauna e da flora, bem como a sua configuração geológica, 

tornou este território como um dos principais destinos de Turismo de Natureza, aliado ao 

produto Sol & Mar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também a natureza do comércio e serviços locais, assente na proximidade real e 

tipicamente familiar para com quem nos procura (uma das características das nossas gentes), 

são uma mais-valia que atrai os visitantes e que muito agrada à população local. ------------------  

 ----------- Associado a esta riqueza ímpar, ao trabalho da Autarquia, Associações Locais de 

Promoção do Setor, Entidade Regional de Turismo do Alentejo, Secretaria de Estado do 

Turismo e aos empresários, conseguiu-se criar uma oferta de qualidade e excelência 

reconhecida a nível internacional, não só ao nível dos alojamentos, mas muito também na 

restauração e serviços de animação turística. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando o território prosperava, a pandemia Covid19 encerrou este setor, antes de 

tudo o resto. Foi, igualmente, este mesmo setor, o último a abrir aquando do desconfinamento, 

com regras muito apertadas e com áreas de atividade que permanecem até hoje, sem data para 

abertura de portas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Conhecemos a qualidade, zelo e entrega dos empresários do turismo, restauração, 

comércio e serviços do concelho de Odemira e sabemos a dura realidade com que se deparam 



-23- 

28-05-2021 

diariamente e a injustiça que é verem aplicadas medidas tão restritivas nestes setores que muito 

investiram para se adaptar a esta nova realidade e onde não se conhecem focos de contágio 

desde o início da pandemia, já lá vão mais de 12 meses. -----------------------------------------------  

 ------------ Odemira é um concelho cuja atividade económica está muito assente no turismo, 

restauração, comércio e serviços. Em traços gerais, o concelho conta já com 69 

empreendimentos turísticos, 622 alojamentos locais, 63 agentes de animação turística, 7 

agências de viagem e turismo e cerca de 350 restaurantes e 400 lojas de comércio e similares. 

Segundo o INE, em 2019, o volume de negócios no alojamento e a restauração representavam 

69 milhões de euros e no comércio e retalho, 114 milhões de euros. ---------------------------------  

 ------------ Estima-se que 50% da população ativa do concelho trabalhe nestes setores de 

atividade, estimando-se cerca de 7000 postos de trabalho diretos. Postos de trabalho que são 

cada vez menos sazonais, graças a uma oferta variada e à aposta em projetos âncora como a 

Rota Vicentina, os mais de 1000 km de percursos de BTT ou o turismo cultural baseado em 

experiências em plena comunhão com as gentes deste território singular. ---------------------------  

 ------------ São números que não deixam, e não podem deixar, ninguém indiferente. Falamos de 

um setor e de uma configuração territorial que trabalha em rede, num território disperso de 

1721 km2 e que, agregada a ela, emprega indiretamente muita gente. -------------------------------  

 ------------ A cerca sanitária, decretada numa altura em que estava identificado o foco da doença 

e de contágio, foi devastadora para as freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, mas 

teve igualmente forte impacto em todo o concelho de Odemira, numa altura do ano em que a 

procura turística (e tudo o que lhe está associado) dá os primeiros grandes passos. ----------------  

 ------------ A Câmara Municipal, na medida das suas capacidades, desenvolveu medidas de 

compensação e apoio financeiro, bem como isenção de taxas aos empresários do setor. O 

Governo, de forma muito genérica, alargou algumas medidas de apoio ao pagamento de 

salários, através do layoff e obrigações fiscais, para fazer face à dura realidade do setor. Mas, 
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sejamos honestos, tais medidas não compensam a acentuada perda de faturação resultante de 

meses e meses de confinamento e de medidas restritivas de funcionamento ao nível da lotação e 

horários.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não se compreende, por isso, como pode ser dito que “não se pode tratar igual o que 

é diferente” e depois, quando urge concretizar essa máxima, não se reavaliem critérios como: 

realidade populacional de Odemira, essa mesma relidade vs dimensão do território ou a base de 

cálculo de números de casos vs população real. Sobretudo, quando se sabe de antemão que os 

números reais e atuais são completamente diferentes daqueles que são fornecidos pelo INE, 

precisamente por força do forte fluxo migratório. -------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos desta Assembleia Municipal só podem demonstrar o seu desagrado pela 

forma como o Governo geriu esta pandemia, no concelho de Odemira. Perante os dados acima 

referidos, e tendo em conta que uma percentagem significativa da população acima dos 50 anos 

já se encontra vacinada, pelo menos com a 1ª dose da vacina, não se compreende como se 

podem continuar a adotar critérios absolutamente desadequados para esta fase e demasiado 

penalizadores para este setor que se esforça diariamente por cumprir todas as regras. -------------  

 ----------- Urge, por isso, ouvir o poder local (que conhece como ninguém a realidade do seu 

território), proceder a uma revisão imediata dos critérios por forma a permitir, com segurança, a 

retoma das atividades e criar uma linha de apoio, a fundo perdido, para os empresários (e 

pessoas singulares) afetados pela cerca sanitária nas freguesias de São Teotónio e 

Longueira/Almograve, em que o valor a compensar pelo Governo seja aquele que resultar da 

diferença entre o volume de faturação no período homólogo no ano de 2019 e o volume de 

faturação ocorrido durante a cerca sanitária. --------------------------------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Odemira manifesta, ainda, a sua mais profunda 

solidariedade para com os nossos empresários do turismo, restauração e comércio, 

congratulando-os pela sua resistência e resiliência e agradecendo o seu enorme contributo no 
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engrandecimento do nosso concelho. É esse contributo diário que nos enche de orgulho e que 

permite que este concelho se continue a afirmar como um dos principais destinos turísticos do 

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

 ------------ A presente Moção será enviada para: ---------------------------------------------------------  

 ------------  . Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa --------------------------------------  

 ------------  . Primeiro-Ministro, António Costa ----------------------------------------------------------  

  -----------  . Grupos Parlamentares da Assembleia da República --------------------------------------  

 ------------  . Ministro da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da 

Silva -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  . Ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira --------------------------  

 ------------  . Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques ------------------------------------------  

 ------------  . Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Vítor Silva ---  

 ------------  . Presidente da AHRESP, Comendador Mário Pereira Gonçalves -----------------------  

 ------------  . Presidente da Associação Casas Brancas, Mónica McGill -------------------------------  

 ------------  . Presidente da Associação Rota Vicentina, Marta Cabral ---------------------------------  

 ------------  . Órgãos de Comunicação Social -------------------------------------------------------------  

 ------------ Odemira, 28 de maio de 2021 ------------------------------------------------------------------  

 ------------ Os Eleitos do Partido Socialista”. -------------------------------------------------------------  

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

informou que pese embora as comunicações escritas efetuadas por ele para que fossem 

reparados os semáforos na sua Freguesia, lamentavelmente até à data e passados cerca de oito 

meses nada tinha sido feito, pelo que solicitou a colaboração da Câmara Municipal para 

resolver aquela questão. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- B) BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA -----------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que veio reiterar a solicitação de resposta à sua 



-26- 

28-05-2021 

questão sobre o abastecimento de água à zona habitacional que se encontra perto da Estrada 

Nacional número trezentos e noventa, junto ao depósito da água no sentido Sul-Norte, no troço 

entre as Brunheiras e os Alagoachos. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, referindo-se ao tema Habitação, considerou que se tratava de um 

problema complexo que se arrasta no concelho de Odemira há décadas. Referindo-se à 

informação prestada pelo Presidente da Câmara Municipal naquela reunião sobre o problema 

de falta de habitações na Freguesia de Vila Nova de Milfontes, bem como sobre a inércia do 

Governo quanto ao problema da água no concelho, questionou se também seria “preciso caírem 

os holofotes sobre Odemira sobre as questões da habitação, para que a Câmara Municipal se 

apressasse a fazer uma Estratégia Local de Habitação em cima do joelho”, apesar dos 

problemas já serem conhecidos. Considerou, ainda, que o agravamento ao longo dos anos da 

situação da AFIPR de Vila Nova de Milfontes estava relacionado com a falta de soluções de 

habitação naquela Freguesia e, nesse sentido, esperava que a Câmara Municipal adquirisse, nas 

zonas de expansão de Vila Nova de Milfontes, terrenos para implementar soluções de 

habitação. Afirmou que nas últimas décadas a Câmara Municipal nada tinha feito para que 

existisse uma política consistente de habitação e a que existia era muito deficitária e destinava-

se essencialmente a apoios para os cidadãos extremamente carenciados. Neste sentido, 

questionou qual a posição concreta do Município de Odemira em matéria de habitação, tendo 

em conta que, após a vinda recente do Primeiro-Ministro a Odemira, onde foi assinado o 

Memorando sobre as questões de habitação, tinha sido publicitado nas redes sociais que já tinha 

sido encontrada uma solução com financiamento para os trabalhadores agrícolas que fossem 

temporários ou residentes. Sobre esta questão relembrou que era necessário também acautelar a 

situação de todas as pessoas que residiam no concelho e, para isso, seria necessário efetuar um 

levantamento. Lamentou que esse levantamento estivesse a ser elaborado à pressa, quando 

devia ter sido elaborado em dois mil e dezassete, aquando da solicitação efetuada pelo Instituto 
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da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e sobre a qual o Município de Odemira 

comunicou que não tinha necessidades habitacionais no concelho, o que a ser verdade denotava 

uma grande irresponsabilidade, porque era da competência do IHRU a gestão dos apoios 

financeiros concedidos aos municípios que se candidatassem para o efeito. -------------------------  

 ----------- Por último, informou que a deficiente recolha de resíduos sólidos no concelho, 

especialmente na Freguesia de Vila Nova de Milfontes, não existia apenas durante o verão, 

constatando-se esse facto nas freguesias mais populosas durante todo o ano. Informou que não 

se tratava apenas de deposição de resíduos indevida, mas sim de falta de operacionalidade do 

serviço. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que, relativamente ao Centro Escolar de São Luís, 

relembrou que o Presidente da Câmara Municipal tinha informado que iria solicitar o 

agendamento de uma reunião entre a Vereadora do Pelouro e a comunidade escolar de São 

Luís, nos meses de dezembro do ano transato a janeiro do corrente ano, porém até à data nada 

tinha acontecido, pelo que solicitou o ponto de situação sobre aquele assunto. ---------------------  

 ----------- Referindo-se à intervenção do Senhor José Torres, no Período de Intervenção do 

Público, informou que também ele tinha participado nas reuniões com os agentes culturais e 

relembrou que na última reunião tinha alertado o Presidente da Câmara Municipal para o facto 

de ele referir uma coisa nas reuniões e os serviços municipais no dia seguinte fazerem diferente 

e, lamentando que em maio continuassem a não cumprir aquilo que o Presidente da Câmara 

Municipal vem transmitindo aos agentes culturais nas reuniões. --------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, manifestou em nome dos eleitos da Coligação Democrática Unitária “o 

espanto e desagrado com a visita surpresa do António Costa, nem a quarenta e oito horas de 

uma sessão extraordinária convocada para um domingo, para termos um documento unanime 

de peso para mudar alguma coisa do que se está a passar no concelho de Odemira, e terça-feira, 

o António Costa muda a agenda e vem resolver os problemas ao concelho de Odemira. O que 
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se resolveu nessa famosíssima assinatura, com grande cerimónia aqui no Camacho Costa, em 

que o Município de Odemira publicou duas vezes na sua página que “O Primeiro-Ministro 

António Costa deslocou-se ontem, dia 11 de maio, a Odemira para anunciar o levantamento da 

cerca sanitária nas Freguesias de Longueira/ Almograve e S. Teotónio, em resposta à 

exigência do Presidente da Câmara Municipal de Odemira, José Alberto Guerreiro, em 

conjunto com a Presidente da Assembleia Municipal e os Presidentes das Juntas de 

Freguesia.”? Pergunto se a Presidente da Assembleia Municipal tomou alguma iniciativa em 

nome individual para ser nomeada duas vezes pelo Município de Odemira e a Assembleia 

Municipal não. Os problemas não foram resolvidos. Pergunto se nessa visita foi aproveitado 

para lhe entregar o documento que aprovamos aqui, por unanimidade, e que resposta deu o 

Senhor Primeiro-Ministro. Nessa sessão extraordinária o Senhor Presidente pôs a hipótese de se 

avançar para instâncias europeias sobre o que aqui se passa. Continuamos depois da visita do 

António Costa ou mudou aqui alguma coisa em nome da propaganda política? Para nós foi 

chocante a maneira como isto foi feito e repensaremos nas próximas vezes em que sejam 

pedidas unanimidades, se não apresentaremos um documento próprio.” -----------------------------  

 ---------- Por último, referiu que na sessão ordinária de fevereiro foi dado um prazo aos 

membros da Assembleia Municipal para enviarem contributos relativos às medidas municipais 

de apoio no âmbito do Covid-19, tendo a Coligação Democrática Unitária remetido vários 

contributos. Como não recebeu qualquer resposta sobre os mesmos questionou se tinham sido 

aceites. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que durante a pandemia em alguns municípios as bibliotecas municipais 

estiveram presentes junto dos respetivos cidadãos e em alguns casos conquistaram mais 

leitores, no entanto, em Odemira lamentavelmente a Biblioteca Municipal encerrou e até à data 

continua fechada, pelo questionou o porquê e até quando irá permanecer encerrada. --------------  

 ---------- Interveio o Senhor Mário Santa Bárbara, Presidente da Junta de Freguesia de São 
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Salvador e Santa Maria, que informou que tinha tido conhecimento que a “carreira da EVA” a 

partir do final do presente ano letivo seria desativada e que o Município de Odemira sabia 

informar a razão desse facto. Nesse sentido, perguntou no que dependia do Município de 

Odemira o funcionamento daquela carreira. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente deu nota que, em menos de duas semanas, tinham existido três roturas 

de água no Barranco do Carvalhal, em Odemira, sendo que numa situação a rotura deu-se às 

treze horas e a reparação só foi efetuada às onze horas do dia seguinte e não foi reparado o 

respetivo caminho. Neste sentido, relembrou que, para além do atraso na reparação da rotura, o 

atraso na reparação do caminho causou grandes constrangimentos aos moradores daquela zona, 

uma vez que se tratava do único acesso às respetivas habitações. -------------------------------------  

 ----------- Solicitou o ponto de situação do processo de construção da rotunda da entrada 

nascente de Odemira, bem como da Casa do Arco, em Odemira. -------------------------------------  

 ----------- Por último, alertou para o atraso do pagamento do apoio ao arrendamento aos 

munícipes que dele necessitam, dando como exemplo uma situação em que se registou um 

atraso de dois meses o que dificultou o cumprimento das respetivas obrigações. -------------------  

 ----------- Deu ainda nota que também os semáforos situados na Bemposta se encontravam há 

algum tempo avariados. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Vera Raposo que apresentou a Declaração Política que 

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

 ------------------------------------ “DECLARAÇÃO POLÍTICA --------------------------------------  

 ----------- Nós vamos abordar três temas que consideramos pertinentes e que requerem 

resolução, haja vontade política, a saber: a supressão do comboio regional, a extinção de 

freguesias contra a vontade das populações, as duras condições de vida e de trabalho dos 

trabalhadores agrícolas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em dezembro de 2011, por indicação do governo do PSD/CDS e por razões 
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meramente economicistas, a CP – Comboios de Portugal suprimiu o comboio regional na Linha 

do Sul, deixando as populações do Litoral Alentejano e, em particular, Amoreiras-Gare, 

Luzianes-Gare, Santa Clara/ Sabóia e Pereiras-Gare sem este transporte público. ------------------  

 ---------- Desde então, privada de qualquer transporte ferroviário, a população de Luzianes-

Gare não baixou os braços e tem lutado, com o apoio dos eleitos locais e demais populares, 

pela reposição do comboio regional. Além de concentrações, também foram endereçadas 

moções às entidades competentes que, até à presente data, não atenderam a esta importante 

reivindicação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tal como os eleitos da CDU, a população não aceitou a eliminação do comboio 

regional. Nada justifica que, estando a linha eletrificada, o edificado requalificado e tudo 

operacional, as populações do interior do concelho de Odemira continuam sem este serviço 

público. Sublinhamos que este encerramento apenas serviu para remeter ao abandono e 

esquecimento estas populações e que é urgente reverter este rumo. -----------------------------------  

 ---------- Hoje estamos todos conscientes que é vital dar combate às alterações climáticas e 

defender o ambiente, pelo que se torna evidente que estes fortes argumentos fazem 

precisamente do comboio o transporte coletivo do futuro, mas de um futuro que se quer 

presente.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 2013, o governo do PSD/CDS impôs a agregação/ extinção de 1168 freguesias 

que foi generalizadamente contestada pelas populações e órgãos autárquicos. Acontece que no 

nosso concelho, com a anuência dos eleitos do PS nesta Assembleia Municipal e à revelia das 

populações, foram extintas quatro freguesias – Bicos, Pereiras-Gare, Santa Maria, Zambujeira 

do Mar -, curiosamente todas de maioria CDU. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Este processo não trouxe quaisquer benefícios às populações, ao nosso extenso e 

singular concelho, nem ao país. Bem pelo contrário, apenas serviu para remeter ao abandono 

estas populações já de si fragilizadas pela desertificação, envelhecimento, empobrecimento e 
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espoliação de serviços públicos essenciais e promotores da fixação de jovens, como escolas, 

posto médico, farmácia, posto dos CTT ou transportes. ------------------------------------------------  

 ----------- Para rever este rumo e repor as freguesias extintas contra a vontade das populações, o 

PCP apresentou na Assembleia da República, no decorrer desta legislatura, um Projeto de Lei 

que visava a criação de um regime excecional para a reposição das mesmas, a tempo das 

próximas eleições autárquicas, que foi rejeitado pelo PS, PSD, CDS e restantes partidos da 

direita, deitando por terra as expetativas das populações. ----------------------------------------------  

 ----------- O regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias recentemente 

aprovado na Assembleia da Republica, com os votos do PS, PSD, PAN e IL, contempla 

critérios restritivos que impedem a reposição de muitas freguesias, não respondendo portanto à 

reivindicação das populações de reposição das freguesias onde seja essa sua vontade. ------------  

 ----------- A luta contra a extinção das freguesias não encerra aqui!… --------------------------------  

 ----------- O recente surto epidémico que ocorreu no nosso concelho, com especial incidência 

nas freguesias de S. Teotónio e Longueira/ Almograve, decorrente da pandemia de Covid-19, 

veio expor as duras e desumanas condições de vida e de trabalho dos milhares de trabalhadores 

agrícolas, com particular destaque dos imigrantes. ------------------------------------------------------  

 ----------- A exploração, os vínculos laborais precários, os horários desregulados e os baixos 

salários praticados pelas grandes empresas agrícolas; a sobrelotação e a falta de habitação 

condigna; as rendas exorbitantes; a economia paralela; as redes de tráfico humano, a extorsão, o 

suborno e a supressão das liberdades individuais eram sobejamente conhecidos por todos, 

desde os eleitos locais ao governo central, e poucas foram as respostas dadas para combater 

esta difícil e complexa situação que, sublinhe-se, a Comunicação Social amplamente divulgou e 

pasme-se, como se nada soubesse. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU entendem que as medidas aprovadas na Sessão Extraordinária 

desta Assembleia de 09 de maio não podem cair em saco roto, pelo que importa intervir 
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incisivamente junto da tutela para que as mesmas sejam aplicadas efetivamente. -------------------  

 ---------- Como há muito defendemos, entre outras medidas, é urgente reforçar de meios e de 

recursos humanos nos serviços públicos do concelho de Odemira, especialmente na área da 

saúde; valorizar os trabalhadores e o trabalho com direitos; tomar medidas de reforço na área 

da higiene e segurança no trabalho e da intervenção da ACT; reforçar de meios e de 

profissionais do ICNF, a GNR, a Policia Marítima e o SEF; integrar plenamente os 

trabalhadores imigrantes; combater eventuais focos de racismo e xenofobia. -----------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU nesta Assembleia reiteram que os problemas aqui salientados 

urgem resposta por parte da tutela e que cabe ao executivo municipal exigir ao governo a 

resolução dos mesmos; reafirmam que vão continuar a apoiar as lutas das populações do nosso 

concelho pela reposição dos serviços públicos sonegados; manifestam solidariedade para com 

os trabalhadores agrícolas e defendem a melhoria das suas condições de vida e trabalho, tal 

como consagrado na Constituição da República Portuguesa. ------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 28 de maio de 2021 -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. -----------------------------------------------  

 ---------- C) BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Fernanda de Almeida que, em nome dos eleitos pelo Partido 

Social Democrata, apresentou os seguintes documentos: -----------------------------------------------  

 ---------- 1. VOTO DE FELICITAÇÕES ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos do PSD propõem que seja enviado um Voto de Felicitações pelo trabalho 

desenvolvido pela comunidade educativa da Escola Básica 2,3 Damião de Odemira e que lhe 

deu, mais uma vez, a vitória no Programa “Geração Depositrão” na sua décima segunda edição.  

 ---------- Odemira, 28 de maio de 2021 -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da Assembleia Municipal de Odemira”. -------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2. VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO ALMEIDA 

HENRIQUES ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No passado dia 4 de abril, em Viseu, faleceu António Joaquim Almeida Henriques, 

aos 59 anos de idade, vítima de COVID-19. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Almeida Henriques destacou-se como um exemplo de determinação e combatividade 

em tudo o que se envolveu. Otimista militante, ambicionou sempre “fazer diferente” e deixar 

uma marca pessoal nos projetos em que participou como político e dirigente associativo. --------  

 ----------- Advogado de profissão, é no mundo empresarial que realiza grande parte da sua vida 

ativa. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Empreendedor desde tenra idade, envolveu-se em inúmeros projetos empresariais e o 

seu espírito associativo fez com que se destacasse como presidente da Associação Empresarial 

da Região de Viseu, entre 1994 e 2002, presidente do Conselho Empresarial do Centro/Câmara 

de Comércio e Indústria do Centro, entre 2002 e 2010, e vice-presidente da Associação 

Industrial Portuguesa, entre 2005 e 2010. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O reconhecimento do mérito da sua dinâmica empreendedora levou a que fosse 

agraciado, em janeiro de 2006, com a comenda da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e 

Comercial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Manteve uma participação muito ativa em diversas instituições culturais, sociais e 

científicas da cidade e região de Viseu. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cedo se envolve nos movimentos associativos estudantis, onde dá os primeiros passos 

na intervenção política. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os princípios e valores da social-democracia levam-no, aos 14 anos, a aderir ao PSD, 

o seu partido de sempre – como orgulhosamente sempre realçava –, de que foi um dedicado 

militante e onde desempenha diversos cargos de relevância local, regional e nacional. ------------  

 ----------- Deputado à Assembleia da República, entre 2002 e 2013, granjeou o respeito e 
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admiração de parlamentares de todos os quadrantes políticos, tendo sido Vice-Presidente do 

Grupo Parlamentar, Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Económicos e Vice-Presidente 

da Delegação da OSCE. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Eleito pelo círculo eleitoral de Viseu, de que foi cabeça de lista, defende 

acerrimamente o seu distrito e o interior do país, sempre em busca de maior justiça e coesão 

social e territorial. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exerce funções como Secretário de Estado Adjunto da Economia e do 

Desenvolvimento Regional no XIX Governo liderado por Pedro Passos Coelho, num período 

de intervenção da Troika e de enormes dificuldades para o país. --------------------------------------  

 ---------- O amor à sua terra, leva-o a abandonar esse cargo para se candidatar a Presidente da 

Câmara Municipal de Viseu, cargo para que foi eleito em outubro de 2013 e onde deixa uma 

forte impressão digital. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nos seus dois mandatos à frente do município de Viseu, implementa, orgulhosamente, 

uma estratégia para o território sob o mote “Viseu Primeiro”, rasga novos horizontes, catapulta 

o concelho para os desafios da inovação e do futuro e mantém Viseu com a chancela de melhor 

cidade para viver. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda no contexto autárquico desempenha as funções de Presidente da Assembleia 

Municipal de Viseu, Presidente da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal 

Viseu/Dão-Lafões e Vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. -------  

 ---------- Não se pode falar de Almeida Henriques sem recordar o Homem de família autêntico. 

A família era o seu maior orgulho, o seu porto de abrigo, a sua paixão e onde encontrava tudo 

que precisava. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Viseu e o país perderam um dos seus melhores. ----------------------------------------------  

 ---------- Que o seu exemplo sirva de estímulo para a construção de uma sociedade mais justa, 

mais fraterna e mais humana. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A Assembleia da Municipal de Odemira, reunida a 28 de maio de 2021, aprova um 

voto de pesar pela morte de Almeida Henriques e apresenta sentidas condolências à sua família 

e a todos os que sentem profundamente a sua ausência. ------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de maio de 2021 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da Assembleia Municipal de Odemira”. ------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que fez a seguinte intervenção: -----------------------  

 ----------- “A Comissão Política do Partido Social Democrata de Odemira, aqui representada 

pelos eleitos locais do PSD, têm acompanhado atentamente o complexo e agora mediático 

processo que envolver há décadas o Perímetro de Rega do Mira, agora centrado quase 

exclusivamente nas condições de habitação dos trabalhadores agrícolas e nas consequências 

dessa realidade na saúde pública local, por via da pandemia Covid-19. ------------------------------  

 ----------- Empenhados como sempre afirmamos na procura de uma solução integrada para o 

concelho que contemple interesses e a assunção de responsabilidades dos vários sectores de 

atividade aqui instalados, potenciadora de um desenvolvimento sustentado socialmente, 

economicamente e ambientalmente, entendemos que a mesma terá de contemplar como um dos 

pilares indispensáveis da sua construção um eficaz programa de acolhimento, alojamento e 

integração da população migrante. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A existência de um programa de acolhimento e integração de migrantes amplamente 

anunciado e publicitado Odemira Integra +, revelou-se agora tão só um bom documento 

estatístico, tem esse mérito, mas de eficácia quase nula do ponto de vista prático na prevenção e 

preparação da resposta à pandemia Covid-19 no seio da população migrante. ----------------------  

 ----------- Por outro lado os facilitismos existentes na lei da imigração aprovada em dezembro de 

dois mil e dezanove e o desleixo sistemático do Governo no tratamento da informação prestada 

pelo Poder Local e pelas diversas entidades que no terreno repetidamente denunciaram, 

revelam a matriz dominante de um Governo que não antecipa porque não planeia, não age 
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porque não programa, não atua porque é incompetente. E assim, houve quem passasse a fazer 

das fragilidades da legislação portuguesa o seu principal negócio. ------------------------------------  

 ---------- A realidade há muito conhecida, mas ignorada impunha ao Governo e Direção Geral 

de Saúde um olhar muito mais atento e uma ação muito mais determinada para a região, 

naquilo que foi o plano de ataque à pandemia e no que deveria ter sido feito na monitorização 

da circulação de trabalhadores entre explorações agrícolas. Uma realidade que custou cara a 

todos os Portugueses, mas penalizou e continua a penalizar ainda de forma mais violenta os 

residentes do concelho de Odemira, porque os atingiu de forma mais aguda em especial as 

Freguesias de São Teotónio e de Longueira/ Almograve, numa repetida de tomada de decisões 

que hoje se tornam ainda mais questionáveis do que já o eram à data da sua primeira 

implementação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois o rodopio quase constante de membros do Governo que se deslocaram em 

visita à região nos últimos meses e depois da informação supostamente recolhida in loco, era 

para os Odemirenses expectável que a solução trazida pelo Senhor Primeiro-Ministro na sua 

visita relâmpago a Odemira seria pelo menos o início de um caminho para solucionar uma boa 

parte do conjunto de problemas que ao longo do tempo foram contribuindo para este estado de 

coisas. Resulta, pois, incompreensível, entender tão evidente desprezo do Governo pela 

realidade dos factos, também refletido naquilo que agora se pretende apresentar como uma 

resposta para os múltiplos problemas existentes. Mas o histórico do registo da ação governativa 

deste Executivo não deixa dúvidas, resistiu à necessidade da apresentação de uma solução 

pragmática para o problema local e do que se conhece não só não constituiu agora uma solução 

definitiva para o alojamento de trabalhadores agrícolas no concelho, como também adia ad 

eterno um programa de alojamento fora das explorações agrícolas e deixa inexplicavelmente 

sem resposta os sucessivos apelos de reforço dos serviços locais de saúde, educação, segurança 

social, GNR, SEF, ICNF, entre outros. --------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O que pretende ser uma proposta de solução apresentada em duas vertentes, empresas 

e Município, nenhuma delas merece por razões distintas, a nossa concordância, porque a 

proposta de resolução do número de alojamentos nas empresas agrícolas foi uma medida que 

sempre mereceu a nossa concordância, a solução agora apresentada pelo Governo ao provocar 

o aumento do número de habitações amovíveis nas empresas, ainda que temporário, não nos 

parece a melhor solução, não pela inferior qualidade das mesmas, mas porque se trata de um 

retrocesso na solução que foi levantada ao Parlamento pelo Partido Social Democrata. Uma 

integração efetiva tem que passar pelo alojamento condigno das famílias preferencialmente nos 

centros urbanos e não em alojamentos amovíveis. Estes poderão ser uma solução temporária e 

excecional para trabalhadores sazonais.-------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que concerne à componente de responsabilidade atribuída ao Município para 

resolver as necessidades habitacionais no concelho maior é a reserva que nos assiste, quer pela 

inexistência de planos específicos atualizados (PDM) nos aglomerados urbanos que possam 

acolher soluções habitacionais ou pela inexistência de uma Estratégia Local de Habitação, 

instrumentos fundamentais de gestão territorial. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Por outro lado, o histórico de construções públicas realizadas pelo Município é 

também ele um registo infindável de derrapagens no tempo e nalguns custos, que nos leva a 

concluir que com estas práticas e debilidades do setor de habitação não serão debeladas em 

tempo útil para responder às necessidades agora evidentes. Cabe por isso referir, que o contrato 

para a aquisição de serviço de elaboração da Estratégia Local de Habitação para o concelho de 

Odemira assinado em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e um, revela a prioridade que 

o Executivo do Município dispensou durante estes últimos seis anos ao problema da habitação 

no concelho, sabendo todos nós que a Resolução de Conselho de Ministros que aprovou a 

Estratégia Nacional de Habitação foi aprovada no dia dois de julho de dois mil e quinze. Há um 

conjunto de instrumentos fundamentais para a elaboração do Plano de Ordenamento do 
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Território que se encontram em fase de atualização, como já aqui foi dito, ou revisão, e que se 

revelam por isso determinantes e sem os quais não será possível delinear planos ou estratégias 

de ação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhor Presidente esta realidade que aqui trazemos hoje suscita-nos a necessidade de 

lhe colocarmos as seguintes questões: ---------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Concluído que está o programa Censos 21, desencadeada a maior operação de 

testagem do vírus Covid no concelho e já realizado um extenso programa de vacinação, estarão 

as entidades competentes e o Executivo Camarário habilitados a informar esta Assembleia, 

quantas pessoas se encontram efetivamente a residir no concelho e a trabalhar na agricultura do 

Perímetro de Rega do Mira? --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Será que é também agora que ficaremos a saber definitivamente quantas empresas 

agrícolas se encontram instaladas no Perímetro de Rega do Mira? ------------------------------------  

 ---------- - Será que é também agora que ficamos todos a saber quais as reais necessidades de 

habitação existentes? -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Está o Senhor Presidente em condições de nos informar quais os compromissos 

assumidos pelo Governo no reforço dos serviços locais, dezenas de vezes solicitados por esta 

Assembleia e pelo Executivo? ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É que estas respostas são determinantes para definir uma linha de ação no plano de 

combate ao alojamento precário no concelho, é igualmente determinante que à Assembleia seja 

dado conhecimento do plano que o Executivo da Câmara Municipal de Odemira tem delineado 

ou prevê delinear para o concretizar, e qual o horizonte temporal que preconiza e qual o seu 

faseamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 28 de maio de 2021 -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos do PSD”. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, referindo-se ao Centro Escolar de São Luís, relembrou que constava 
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numa ata de dezembro do ano transato, numa intervenção do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, que tinha sido dado quinze dias à empresa para entregar os documentos em falta e 

retomar os trabalhos, caso contrário seria promovida a rescisão do contrato e desencadeado um 

novo procedimento, na altura dito por ajuste direto a outra entidade. Disse ainda que, no 

passado dia cinco de março, a informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal refere 

que está a ser preparada a rescisão do contrato e o lançamento de um concurso público com 

revisão de preços. Face às informações prestadas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

constata-se a existência de uma contradição relativa ao tipo de procedimento a seguir que são 

diferentes e, bem assim, verificou que no passado dia seis de maio foi consumada a resolução 

do contrato num período de tempo que vai para além dos dois meses a partir da primeira 

intenção de o fazer. Sendo que as informações decorrem em momentos diferentes e os 

procedimentos previstos também eram diferentes, solicitou esclarecimentos sobre 

procedimento que seria lançado. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- D) BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA ----------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Pedro Gonçalves considerou que não era da responsabilidade dos deputados 

municipais as sessões da Assembleia Municipal não começarem “a tempo e horas”. --------------  

 ----------- Seguidamente apresentou um conjunto de questões que abaixo se resumem: ------------  

 -----------  - Relativamente aos semáforos, informou que após a aprovação da sua 

Recomendação na Assembleia Municipal nada tinha melhorado, pelo contrário, não funcionam 

na Bemposta, em São Martinho das Amoreiras, e em Colos onde inclusivamente foram 

retirados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Alertou para o facto de se prever a construção em Colos de uma barragem junto à 

ribeira da Gema para abastecer uma empresa de estufas de flores (Colossus Plants) e, nesse 

sentido, perguntou se o Município de Odemira tinha conhecimento desse facto. Sobre o 

problema da água e das estufas disse: “É muito mau para nós que esta desgraça só venha a ser 
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resolvida com uma desgraça maior que é quando se acabar a água. Ninguém deseja isto mas 

constata-se isto. Mas muito antes de a água acabar, estas empresas vão descobrir isso muito 

antes de nós e eles próprios tratarão dos estudos do batimento da barragem”. Sobre a questão da 

água propôs à Senhora Presidente da Assembleia Municipal que o convite às entidades 

relacionadas com a água no concelho fosse efetuado para participarem numa sessão 

extraordinária temática. Solicitou também esclarecimentos sobre a identificação do maior 

consumidor de água da Barragem de Santa Clara, porque a informação prestada pelo Presidente 

da Câmara Municipal, pela ABM e pelo Jornal “O Expresso” era diferente. ------------------------  

 ----------  - Em relação à entrevista do Eng.º Luís Mira referiu que “nas redes sociais não vi 

ninguém a glorificar a entrevista, mas lendo aquilo se alguém me perguntar o que é um canalha, 

eu digo para ler a entrevista para saberem o que é. Ele não nos respeitou e não nos respeita. São 

pessoas potencialmente perigosas para a nossa segurança e para a nossa vida no concelho, 

porque são pessoas capazes de tudo.” ---------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Realçou que neste dia tinha sido votado um Projeto de Lei da autoria do Bloco de 

Esquerda que regulamentava a instalação de culturas intensivas e obrigava a avaliações de 

impacto ambiental e sujeição a licenciamento prévio junto das Câmaras Municipais e das 

entidades competentes, para além de fazer referência às culturas protegidas sobre o abrigo de 

estufas, tuneis e estufins. O referido documento foi reprovado pela direita em conjunto (PS, 

PSD, CDS, IL), pelo que demonstra que “há quem esteja sensibilizado para este tipo de 

questões, mas há quem tenha outros interesses a defender e no Parlamento isto acontece muitas 

vezes”. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Perguntou ao Presidente da Câmara Municipal se tinha conhecimento da submissão 

pela ABM à Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) de um plano de 

contingência para a situação de seca. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Em relação à Habitação disse que o Memorando consagrava soluções habitacionais 
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para trabalhadores permanentes neste território que viviam em condições indignas e, nesse 

sentido, questionou se também estava em causa apoiar a recuperação de habitações que os 

exploradores estavam a alugar aos explorados. No documento da Câmara Municipal o 

Executivo reconhece que “há negócio de tráfico humano enquanto ao mesmo tempo forneciam 

mão-de-obra barata a empresas locais, reconhece também que as necessidades de mão-de-obra 

globais ultrapassam os treze mil trabalhadores, isto nos números atuais de exploração dos mil e 

oitocentos hectares. Se triplicarmos como é desejo do Governo na Resolução do Conselho de 

Ministros, estes treze mil ficarão muito além. Desde sempre as empresas agrícolas disseram 

que o problema da habitação não era delas, era do Município de Odemira e agora voltam a 

endereçar as soluções às entidades públicas de forma clara, a AHSA disse isso. O Município 

não pode embarcar de forma nenhuma numa questão dessas, porque agora são para quarenta 

mil, mas mais logo descobrem a Califórnia noutro não fosse o atraso que existe na ligação do 

Roxo à Barragem da Rocha, na Freguesia de Vale de Santiago e já havia lá um olival super-

intensivo, o negócio estava feito; e, se ligarem a Rocha a Morgavel vamos ter o mesmo 

problema a norte de Vila Nova de Milfontes.” -----------------------------------------------------------  

 -----------  - Relembrou que na sessão ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal foi 

aprovado um documento que “tecia loas” quase referindo que a Resolução do Conselho de 

Ministros número cento e setenta e nove era “uma coisa boa”. Relembrou que aquela 

Resolução “foi um serviço que o Governo e o Ex-Ministro Capoulas Santos prestaram à CAP e 

aos agricultores e agora vem dizer que é pouco e que as exigências são muitas. Os senhores da 

agricultura só vão ficar satisfeitos quando tiverem tudo.” ----------------------------------------------  

 -----------  - Referindo-se à ata da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no passado 

dia quatro de abril, disse que tinham sido tomadas posições sobre dois assuntos referentes à 

Educação, designadamente sobre o possível encerramento do Jardim de Infância de Pereiras-

Gare e da Escola Básica de Santa Clara-a-Velha e sobre a falta de professores de Português e 
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de Tecnologias da informação e comunicação (TICs) em Colos. Nesta conformidade, solicitou 

o ponto de situação sobre ambos os assuntos. ------------------------------------------------------------  

 ----------  - Referindo-se ainda à reunião ordinária da Câmara Municipal anteriormente 

mencionada, solicitou ainda o ponto de situação da instalação de fibra ótica no concelho, 

designadamente no interior do concelho. -----------------------------------------------------------------   

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

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou, na sequência 

da apresentação do Voto de Pesar do Partido Social Democrata, que tanto na situação da 

Câmara Municipal de Viseu como de Torres Vedras, enquanto Presidente da Assembleia 

Municipal, tinha endereçado as condolências aos respetivos Órgãos. ---------------------------------  

 ---------- Relativamente à intervenção do Nuno Góis e depois de ter lido a publicação do 

Município de Odemira, entende que “o Nuno ou a CDU, mas foi o Nuno quem falou, que se 

está a querer aproveitar um bocadinho daquilo que se passou. É verdade que exigiu na 

televisão, no jornal, na rádio e a assinatura que está no documento que nós todos aprovamos é a 

minha, mas é a minha como representante de vocês todos e de uma comunidade inteira. Sinto-

me tremendamente ofendida e injustiçada.” Relembrou, ainda, que enquanto independente não 

tem qualquer intenção de tirar vantagens do que quer que seja e, bem assim, relembrou que em 

todas as entrevistas que deu para qualquer órgão da comunicação social frisou a tomada de 

posição unanime do Órgão e inclusivamente tinham enviado uma mensagem aos representantes 

das forças políticas da Assembleia Municipal, aquando da publicação da primeira notícia, a 

referir que esperava que todos se tivessem sentido representados nas suas palavras. ---------------  

 ---------- Por último reforçou que quando assinava um documento em nome da Assembleia 

Municipal não o fazia em nome do Partido Socialista, muito menos em nome pessoal, mas sim 

enquanto Presidente de um Órgão. Lamentou, ainda, que tivesse colocado em causa as 

deliberações unanimes que se têm conseguido alcançar naquele Órgão, considerando que se 



-43- 

28-05-2021 

tratava de um desrespeito ao Órgão que preside, a todos os Membros e à comunidade que 

representam. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que referiu que não tinha ofendido a Presidente da 

Assembleia Municipal, uma vez que na sua intervenção tinha criticado um post do Município 

de Odemira, que considerou estar mal concebido e mal redigido, onde salienta a Presidente em 

detrimento da Assembleia Municipal. Referiu ainda que não foi o único a ter aquela 

interpretação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, disse que tinha questionado “as unanimidades com a visita do António 

Costa quarenta e oito horas depois da Assembleia Municipal e com o documento assinado.” ----  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que considerou o texto do post do Município de 

Odemira mal conseguido e a sua redação não denotava que se tratava de uma posição da 

Assembleia Municipal, pelo que considerou que era sobre esse facto que incidiu a crítica do 

Senhor Nuno Góis. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que revelou que quando leu pela primeira vez o 

post do Município de Odemira a sua interpretação foi que de facto se tratava de um texto mal 

escrito, deixou dúvidas de forma que ficasse debilitada e sensibilizada a posição da Presidente 

da Assembleia Municipal e da própria Assembleia Municipal. No entanto, não colocou em 

dúvida a forma como a Presidente da Assembleia Municipal defende este Órgão e isso estava 

perfeitamente confirmado nas várias intervenções que fez em nome da Assembleia Municipal. 

Relembrou ainda que esta Assembleia Municipal tem primado nas questões de fundo, até com 

algumas contendas, por conseguir a unanimidade. ------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que considerou que a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal teve exemplar nas entrevistas que deu após a sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, considerando que foi mais uma voz forte de pressão 

para superiormente decidirem pelo fim da cerca sanitária. ---------------------------------------------  
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 ---------- Não se registando mais intervenções sobre este assunto a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal interrompeu a reunião 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, dando continuidade ao 

tratamento do ponto três do Período Antes da Ordem do Dia, designadamente aos 

esclarecimentos do Senhor Presidente da Câmara Municipal às questões colocadas. ---------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração dos presentes 

o prolongamento da reunião por mais trinta minutos, nos termos do número cinco do artigo 

vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, tendo sido aprovado por 

consenso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relativamente às questões 

colocadas no presente ponto da Ordem de Trabalhos referiu que: -------------------------------------  

 ----------  - Relativamente à entrevista do Secretário-geral da Confederação dos Agricultores de 

Portugal (CAP), disse que não era a primeira vez que fazia declarações daquele género, que 

demonstram bem o que não deve ser um representante empresarial do Século XXI, porque os 

empresários modernos devem incorporar no seu modelo de negócio a visão social e ambiental, 

conceção que vigora por toda a Europa e que este Senhor mostra não conhecer. Lamenta ainda 

a comparação efetuada entre os dois Autarcas e os dois Municípios e informou que no Fundão 

estavam em causa cerca de quatrocentos migrantes que fazem anualmente a campanha da 

cereja, pelo que sabem quantos trabalhadores sazonais são e as empresas contratam diretamente 

com os trabalhadores ou através de empresas de trabalho temporário certificadas, o que permite 

delinear uma estratégia local. Em Odemira o número de população migrante é bastante superior 

e não existem números concretos, é contratada a empresas de prestação de serviços e de 

trabalho temporário, revelando que numa reunião realizada recentemente com as empresas/ 
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empresários agrícolas não conseguiram transmitir quais os números de mão-de-obra existentes 

quer nos picos de colheita, quer em época normal, o que dificulta qualquer projeção de 

soluções. O nível do Senhor Mira não está relacionado com Odemira, pois falta-lhe o “Ode” e 

esse faz toda a diferença! -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Em relação à intervenção do Senhor Arménio Simão, referiu que fez uma reflexão 

sobre a temática, algumas perguntas e terminou com uma conclusão que considera 

contraditória, porque se não é possível fazer a avaliação prévia também não é possível planear. 

Disse ainda que a estratégia do Governo para as soluções de carências de habitação começou 

efetivamente no ano de dois mil e quinze. No entanto, referiu que desde essa data não houve 

disponibilidade financeira ao nível que se exige para a situação em Odemira, estando previsto 

esse apoio no Plano de Recuperação e Resiliência. -----------------------------------------------------  

 ----------- Discordou da referência do Senhor Arménio Simão a propósito do Plano Municipal de 

Integração de Migrantes de Odemira, ao dizer que era um “fracasso”, isto porque entende que 

as ações previstas e as entidades colaborantes são extremamente importantes, designadamente 

no que se referia ao ensinamento da língua portuguesa, ao acompanhamento das questões 

relativas à saúde e à educação, na informação sobre os serviços públicos locais e regionais, 

entre outras matérias. Relembrou que a grande maioria dos migrantes eram trabalhadores 

temporários e o número de famílias permanentes não é maioritário, pelo que este trabalha a 

integração, mas também o acolhimento. ------------------------------------------------------------------   

 ----------- Afirmou que os problemas relativos à habitação da população migrante agravaram-se 

após as alterações legislativas e à falta de controlo de situações ilícitas, considerando que 

voltará a crescer novamente se não forem tomadas medidas de fiscalização, relembrando que o 

concelho de Odemira “não tinha e não terá capacidade de receber o Mundo a chegar aos 

bocadinhos e a um ritmo que ninguém prevê”. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Deu nota que, na estratégia política de habitação, será necessário caracterizar a 
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situação atual o mais possível, em termos de habitação, de número de famílias, da relação das 

pessoas com o trabalho, das condições de habitabilidade e da sobrelotação e, isso já estava a ser 

efetuado no terreno. Informou ainda que internamente estavam a fazer um levantamento de 

todas as situações patrimoniais existentes, designadamente terrenos, lotes disponíveis em 

loteamentos, bairros em projeto, opções de recuperação de edifícios, entre outras. Revelou que 

era intenção do Município de Odemira ter a Estratégia Local de Habitação concluída até ao 

final do próximo mês, num trabalho que está a ser desenvolvido por duas equipas (externa e 

interna) que abrangerá a criação de oferta de habitação diversificada, que incluirá as situações 

de realojamento da AFIPR de Vila nova de Milfontes, com a possibilidade de financiamento 

através do Plano de Recuperação e Resiliência. O Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou também que a resolução das questões relacionadas com os trabalhadores agrícolas 

que chegam para os picos de colheita será da responsabilidade das respetivas empresas.  ---------  

 ----------  - Quanto à falta de habitação na Freguesia de Vila Nova de Milfontes considerou que, 

por se tratar de uma localização preferencial em termos turísticos e com valores muito 

reduzidos de edificabilidade, inflacionava bastante o valor dos terrenos e dos imóveis, levando 

à escassez de oferta habitacional e à procura de soluções mais baratas e menos aconselháveis, 

por parte de algumas pessoas. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Em relação ao Centro Escolar de São Luís, informou que tinham sido realizados 

alguns trabalhos pelo empreiteiro que deram origem a um Auto e, neste caso, o ajuste direto 

tinha de ser efetuado com base no valor existente, mas nenhuma empresa se mostrou 

interessada em concorrer naqueles moldes. Por esse motivo, tinham de rever os preços e abrir 

novo concurso público. Informou que iriam executar a garantia bancária, mas a verba não iria 

resolver o problema de fundo que tem a ver com as condições de ensino das crianças. Quanto à 

reunião com a Vereadora Deolinda Seno Luís, a Junta de Freguesia de São Luís e os 

representantes dos pais dos alunos em causa, informou que estava a ser preparada e na qual 
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também pretendia participar. -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Quanto à “carreira Eva” referiu que desde o início do período de pandemia Covid-

19 tem sido muito difícil manter a normalidade dos transportes públicos, porque quem 

suportava a diferença de valores devido à redução dos circuitos eram os Municípios. Informou 

ainda que através da CIMAL já tinham exposto a situação ao Governo, porque estava a tornar-

se “uma fatura muito cara para os Municípios”. Por último informou que a “carreira Eva” 

dependia da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) e não tinha sido 

comunicado ao Município de Odemira que iria terminar. ----------------------------------------------  

 -----------  - Informou ainda que consta no relatório de atividades que a rotunda da entrada norte 

de Odemira estava “em curso”, porque a obra estava consignada e o empreiteiro podia iniciar 

os trabalhos a qualquer momento, situação que já está a acontecer, com a instalação do 

estaleiro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a Biblioteca Municipal “José Saramago” de Odemira esteve encerrada devidos às 

normas de desconfinamento aplicadas ao concelho de Odemira, mas atualmente já podia abrir 

novamente ao público não havendo qualquer determinação de encerramento. Informou ainda 

que durante o funcionamento limitado a Biblioteca teve uma reduzida frequência de utentes e, 

em relação à Biblioteca Itinerante referiu que não existiam condições operacionais para a sua 

implementação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Reconheceu que durante o período Covid-19, especialmente durante a 

implementação da cerca sanitária, as Freguesias de Longueira/ Almograve e de São Teotónio 

foram as mais prejudicadas, com grande sacrifico da parte de todos os empresário e, nesse 

sentido, informou que iria receber a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o 

presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, no próximo 

dia oito de junho, para debaterem a aplicação de medidas de apoio que possam ser 

compensatórias às atividades de comércio, turismo e serviços afetados durante aquele período. -  
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 ----------  - Informou que desconhecia que estivesse a ser construída alguma barragem junto à 

Ribeira da Gema, mas se estava em construção era porque haveria algum licenciamento.---------  

 ----------  - Disse também que na reunião do Conselho Estratégico da Associação de 

Beneficiários do Mira (ABM) foi informado que tinha sido aprovada uma candidatura para a 

elaboração do plano de contingência de gestão da barragem. Informou ainda que durante alguns 

anos o maior consumidor de água da Barragem de Santa Clara foi a SOMINCOR, mas segundo 

informação da ABM atualmente já não é o maior consumidor porque tinham construído uma 

lagoa de grandes dimensões junto à exploração da mina, economizando água através de uma 

gestão mais eficaz. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação às restantes questões, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou 

que iria verificar junto dos serviços municipais o ponto de situação dos mesmos e 

posteriormente daria a resposta. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Face ao adiantado da hora e após consultar a opinião dos membros presentes nesta 

reunião, foi informado pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal que os documentos 

sujeitos a votação apresentados neste ponto da Ordem de Trabalhos transitam para a segunda 

reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal agendada para o dia quatro de junho, 

afim de se proceder à votação dos mesmos. --------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Esgotando-se o prazo horário (uma hora e trinta minutos) estabelecido nos números 

quatro e cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, sem 

que estivessem deliberados todos os assuntos constantes na Ordem de Trabalhos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal informou que será a presente sessão ordinária prolongada 

para uma segunda reunião, nos termos do artigo quadragésimo sexto, conjugado com o artigo 

vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que 
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se realizará no dia quatro de junho, conforme constava na respetiva convocatória, onde será 

dada continuidade ao tratamento dos assuntos agendados na respetiva Ordem de Trabalhos. -----  

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

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

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

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove 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 dois membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO --------------------------------  

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

por encerrada a reunião eram duas horas e quinze minutos do dia vinte e nove de maio 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, -------------------------  

  

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 


