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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA NOVE DE MAIO DO ANO DE DOIS 

MIL E VINTE E UM: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao nono dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se no 

Cineteatro “Camacho Costa” de Odemira uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, 

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

secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira Secretária) e pelo 

Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e convocada pela 

primeira ao abrigo do artigo vigésimo oitavo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------  

 ---------- Ponto Único: DEBATE DA TEMÁTICA RELATIVA À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE 

DECLARADA NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Participaram nesta reunião trinta e quatro (todos) Membros da Assembleia Municipal, 

a saber: Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia 

Pacheco Soares, António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Daniel Sobral 

Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, 

Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando 

Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano 

Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, Manuel António Dinis 

Coelho, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, Maria da Glória das Neves 

Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves Moreira, 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, Sandra Isabel Santos Marques (Secretária da 
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Junta de Freguesia de Boavista dos Pinheiros, em substituição do respetivo Presidente, Manuel 

Inácio Dias Pereira), Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera 

Lúcia Montes Raposo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, participaram os Senhores José 

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de 

Campos Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, Pedro Miguel Viana 

Rebelo Ramos e Ramos e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista; e, Sara Cristina Ramos Marcelino e Luís Carlos Lima Cardoso, 

Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária. -----------------------------------------------   

 ---------- Face à atual situação epidemiológica provocada pela doença Covid-19 no concelho de 

Odemira, a presente sessão realizou-se através da modalidade mista (presencial para dois 

Membros da Mesa – Presidente e Segundo Secretário; para os quatro representantes dos 

partidos políticos da Assembleia Municipal, e para o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

e, via Zoom, para os restantes Membros da Assembleia Municipal e Vereadores da Câmara 

Municipal de Odemira), de harmonia com o disposto no número um do artigo terceiro da Lei 

número um traço A barra dois mil e vinte, datada de dezanove de março, na sua atual redação. --  

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

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas quinze horas, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal deu as boas-vindas aos presentes/ participantes e declarou, nos termos da Lei, aberta 

a sessão. Para o cumprimento dos efeitos previstos no artigo quinquagésimo primeiro da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, todos membros da 

Assembleia Municipal declararam não se opor à realização da presente reunião. -------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal iniciou a presente sessão dando 

cumprimento ao Período de Intervenção do Público. -----------------------------------------------------  

 ------------------------ PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ---------------------------  
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 ---------- Nos termos da alínea a) 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, a intervenção do público 

foi permitida através do envio da respetiva comunicação que pretendesse efetuar aos serviços 

de apoio à Assembleia Municipal. Registaram-se as seguintes intervenções: ------------------------   

 ---------- 1. A Senhora Laura Cardoso e Cunha, em representação do Movimento Juntos pelo 

Sudoeste, enviou o email que se transcreve: --------------------------------------------------------------  

 ---------- “Esta é a participação do movimento de cidadãos, Juntos pelo Sudoeste, na presente 

sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Odemira, requerendo desde já que a presente 

participação fique a constar da ata que se fizer da presente reunião da Assembleia. ----------------  

 ---------- Descontrolo. É esta a palavra que melhor caracteriza a situação que se vive na área do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, onde o município de Odemira tem 

uma fatia muito considerável do seu território. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Mas não é o descontrolo de não se saber quantos emigrantes trabalham nas estufas, 

nem é o descontrolo de não se saber quem são e os seus paradeiros, se estão infetados ou não, 

onde vivem e em que condições (embora agora já se vai sabendo um pouco o que se passa). 

Este descontrolo recente é filho de um descontrolo maior, que se arrasta há anos, do qual todos 

sabem, mas que todos ou quase todos fingem não saber e de que apenas alguns falam. -----------  

 ---------- Passo a explicar. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando entidades oficiais escrevem em documentos, também eles oficiais, que a 

atividade agrícola contribui para a degradação dos recursos naturais com elevados níveis de 

artificialização associada à expansão do regadio. Isto foi escrito em 2009 na avaliação 

ambiental estratégica feito no âmbito do plano de ordenamento do parque natural; ----------------  

 ---------- Quanto a razão por que Portugal foi condenado pelo Tribunal de Justiça das 

Comunidades, ainda permanece intacta, já que a zona de proteção especial do Sudoeste 

Alentejano continua sem qualquer plano de gestão; -----------------------------------------------------  
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 ---------- Quando entre 2011 e 2015 não houve qualquer fiscalização sobre a atividade agrícola 

que se pratica no parque natural. Não é o Juntos pelo Sudoeste que diz, mas sem o próprio 

ICNF; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando em 2016 o Município de Odemira alertou para uma situação de abandono de 

resíduos das atividades agrícolas, nomeadamente, plástico, toda a infraestrutura das estufas, 

estufins, abrigos, tuneis elevado, ao que se junta o abandono de embalagens usadas de produtos 

variados, nomeadamente, embalagens de produtos fitofarmacêuticos, sendo que a situação que 

motivou esta denúncia mantém-se inalterada e até agravada. -------------------------------------------  

 ---------- Quando não se sabe até hoje a real extensão da área plastificada existente no Parque 

Natural, entre estufas, estufins, abrigos elevados, e outras estruturas; ---------------------------------  

 ---------- Quando tudo isto e muito mais, acontece, outra coisa não podemos concluir que não 

seja que estamos perante um completo descontrolo, um descontrolo territorial e ambiental que, 

naturalmente se transforma num descontrolo social e se transforma naquilo que temos vindo a 

assistir e a saber relativamente aos trabalhadores rurais, às condições de habitabilidade em que 

se encontram, da forma como chegam ao Sudoeste, etc…etc… ----------------------------------------  

 ---------- Numa tentativa de impor algum controlo ao descontrolo atualmente existente, está em 

curso no Tribunal Administrativo de Beja uma ação judicial em que se pede - por incrível que 

pareça – que o Estado, através de várias das suas entidades, faça aquilo que lhe compete fazer: -  

 ----------  • Controlo prévio por parte do ICNF de novas explorações; ---------------------------------  

 ----------  • Controlo prévio da ampliação de explorações já existentes; -------------------------------  

 ----------  • Avaliação de impacto ambiental de todas as explorações, as atuais e as que poderão 

querer instalar-se no futuro. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No âmbito desse processo judicial houve uma citação edital que permitia a todos os 

que se quisessem associar a esta ação que o fizessem, todos aqueles que possam vir a ser 

afetados, ainda que potencialmente com o resultado desta ação, pudessem vir constituir-se 
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como contrainteressados e dizer de sua justiça. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Pergunta: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ▪ Tem a Câmara de Odemira conhecimento desta ação judicial? ---------------------------  

 ----------  ▪ Não teria a Câmara de Odemira interesse em juntar-se a esta ação judicial? -----------  

 ----------  ▪ Caso a resposta às duas perguntas anteriores seja negativa, tem a Câmara de 

Odemira algum interesse em conhecer os contornos desta ação judicial? ----------------------------  

 ----------  ▪ Temos assistido à degradação ambiental provocada pela instalação descontrolada de 

explorações agrícolas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Que 

estratégias prevê a Câmara Municipal para melhorar esta situação?”. --------------------------------  

 ---------- Às questões colocadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu o 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ▪ Tem a Câmara de Odemira conhecimento desta ação judicial? --------------------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal:  ------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal teve conhecimento do comunicado do Movimento 

Juntos pelo Sudoeste referente a uma queixa formal apresentada à Comissão Europeia (CE) 

“por negligência do Estado Português relativamente ao caos que se vive no Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV)”, numa decisão tomada no Dia da Terra (22 

abril). Desconhece se a ação judicial referida na questão é a mesma entregue na CE. -------------  

 ---------- ▪ Não teria a Câmara de Odemira interesse em juntar-se a esta ação judicial? ---------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal:-------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal no momento apenas pode responder por ele e não 

pelo Órgão Câmara Municipal, mas considera que é de todo o interesse tomar conhecimento do 

documento, para apreciação da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------  

 ---------- ▪ Caso a resposta às duas perguntas anteriores seja negativa, tem a Câmara de 

Odemira algum interesse em conhecer os contornos desta ação judicial? ---------------------------  
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 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------  

 ---------- Sim. Todas as iniciativas sobre o território de Odemira têm interesse ser do 

conhecimento dos eleitos locais. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ▪ Temos assistido à degradação ambiental provocada pela instalação descontrolada 

de explorações agrícolas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Que 

estratégias prevê a Câmara Municipal para melhorar esta situação? --------------------------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal considera que, entre outras matérias, deve ser 

exigido às entidades competentes um efetivo controlo prévio e fiscalizador das explorações que 

se fixam ou que se pretendam fixar no território; que devem ser tomadas medidas preventivas e 

urgentes no âmbito do Ordenamento do Território; e que se deve exigir a instalação no 

concelho de Odemira de um Gabinete Local de Ação Operacional, bem como a 

operacionalização de um modelo de certificação das atividades em Parque Natural e Perímetro 

de Rega do Mira, sendo esta questão central em qualquer nova pretensão. ---------------------------  

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

 ---------- 2. A Senhora Paula Silva, enviou o email que se transcreve: ---------------------------------  

 ---------- “Exmos Srs -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Coloco abaixo as questões que gostava de ver respondidas e espero que sejam, 

salientando que na pergunta 2 apenas quero respostas de sim ou não, dispensando a menção a 

despachos ou decretos, pois apesar de ter instrução existe neste concelho muita gente que não a 

tem e necessita de respostas claras e concisas. ------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Como é do conhecimento geral o tema cerca sanitária começou por sugestão de 

Presidente deste Município. Como se explica que com 200 casos ativos não tivemos sujeitas a 

cerca e agora com menos de 50 casos isso se verifique? Será que a finalidade da cerca é mesmo 

uma questão de saúde pública ou tem outro intuito? Considerando a falta de informação 
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disponibilizada aos munícipes, parece que algo se esconde. --------------------------------------------  

 ---------- 2 - Considerando a cerca imposta posso:--------------------------------------------------------  

 ---------- a) deslocar-me a tratamentos de saúde, nomeadamente fisioterapia, consultas de 

ortopedia e de medicina dentária sem teste? --------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Existe algum centro de testagem na freguesia da Longueira/Almograve para que os 

cidadãos nela residentes possam realizar teste para as deslocações que o obrigam? ----------------  

 ---------- 3 - Os autotestes são válidos para apresentação? Qual a fiabilidade dos mesmos senão 

existe relatório com indicação do nome de quem realizou, hora, etc.? Ou têm os mesmos de ser 

realizados na presença da autoridade, que me parece não ser o local ideal para tal. ----------------  

 ---------- Dado que não pode existir participação presencialmente nem online, como e onde se 

podem ver todas as questões colocadas à AM e respetivas respostas. ---------------------------------  

 ---------- Grata desde pela atenção que possam dar as questões colocadas e na esperança de ver 

as mesmas respondidas.”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Às questões colocadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu o 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Como é do conhecimento geral o tema cerca sanitária começou por sugestão de 

Presidente deste Município. Como se explica que com 200 casos ativos não tivemos sujeitas a 

cerca e agora com menos de 50 casos isso se verifique? Será que a finalidade da cerca é 

mesmo uma questão de saúde pública ou tem outro intuito? Considerando a falta de 

informação disponibilizada aos munícipes, parece que algo se esconde.  ---------------------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal:-------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal não sugeriu uma cerca sanitária, mas sim alertou 

face aos números na altura (em março estávamos acima dos duzentos casos por 100 mil 

habitantes) para a responsabilidade de todos, de modo a evitar que a situação se agravasse ainda 

mais e fosse implementada uma cerca sanitária. Surpreendentemente a cerca foi implementada 
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quando os números estavam em decréscimo acentuado e a evoluir positivamente, com oitenta 

infetados ativos, e até à data não foi informado pelas entidades competentes sobre os reais 

motivos de implementar a cerca sanitária a duas freguesias, apenas conhecendo os argumentos 

apresentados pelo Senhor Primeiro Ministro.--------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Considerando a cerca imposta posso: -------------------------------------------------------  

 ---------- a) deslocar-me a tratamentos de saúde, nomeadamente fisioterapia, consultas de 

ortopedia e de medicina dentária sem teste? --------------------------------------------------------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------  

 ---------- Sim, com base nas exceções previstas no Despacho inicial que determinou a cerca 

sanitária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Existe algum centro de testagem na freguesia da Longueira/Almograve para que os 

cidadãos nela residentes possam realizar teste para as deslocações que o obrigam? --------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------  

 ---------- Não, está a Cruz Vermelha a tratar da sua implementação para a próxima terça-feira. --  

 ---------- 3 - Os autotestes são válidos para apresentação? Qual a fiabilidade dos mesmos 

senão existe relatório com indicação do nome de quem realizou, hora, etc.? Ou têm os mesmos 

de ser realizados na presença da autoridade, que me parece não ser o local ideal para tal. ------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------  

 ---------- Os autotestes não são válidos para apresentação, apenas são válidos os testes 

realizados por uma entidade certificada pela saúde. ------------------------------------------------------  

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

 ---------- 3. O Senhor Eduardo Guerreiro, enviou o email que se transcreve: -------------------------  

 ---------- Excelentíssima Presidente da Assembleia Municipal, -----------------------------------------  

 ---------- Vimos por este meio apresentar a nossa intervenção à Assembleia Municipal agendada 

para dia 9 de Maio de 2021 e à qual agradecemos a vossa melhor atenção. --------------------------  
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 ---------- No passado dia 29 de Abril de 2021 foi publicado o Despacho n.º4391-B/2021 onde a 

Presidência do Conselho de Ministros e Administração Interna reconheceram uma “suposta” 

necessidade de declarar estado de calamidade no município de Odemira e em especial nas 

freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve. ----------------------------------------------------  

 ---------- Uma das medidas especiais referidas ainda no presente despacho (15dias), está 

relacionada com a fixação de uma cerca sanitária que interdita as deslocações por via 

rodoviária de e para as freguesias de São Teotónio e Longueira - Almograve. ----------------------  

 ---------- Citando ainda o referido despacho, “De acordo com os critérios de avaliação da 

situação epidemiológica, o município de Odemira apresenta uma situação de particular 

gravidade, com uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 560 casos por 100 mil 

habitantes à data de 28 de abril.”. Por esse motivo, um cerco sanitário aos olhos do Governo faz 

sentido como uma medida de saúde pública que pode ser utilizada quando existe uma situação 

epidemiológica compatível com transmissão comunitária ativa, ou seja, quando existe um risco 

significativo de transmissão generalizada, podendo dar origem a novas cadeias de transmissão 

em zonas vizinhas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se as freguesias de Longueira - Almograve e São Teotónio carecem de especial 

atenção em termos de saúde pública, também os cidadãos residentes nas referidas freguesias 

possuem o direito à informação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desta forma gostaríamos de obter resposta por parte do Município de Odemira, já que 

a Junta de Freguesia afirma carecer dessa informação, às seguintes questões: ----------------------  

 ---------- 1. Qual o número exato de cidadãos da Longueira-Almograve infetados pelo vírus 

SARS CoV2? --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Os casos ativos e detetados estão em isolamento? Em que local estão isolados? No 

seu domicílio ou num local próprio? -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Dos 36 casos ativos a 7 de Maio de 2021 em todo o município qual a sua 
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distribuição geográfica por freguesia dentro do concelho? ----------------------------------------------  

 ---------- 4. Quantos casos estão em isolamento na Pousada da Juventude do Almograve? --------  

 ---------- 5. Quantos dos casos positivos em isolamento na Pousada da Juventude do Almograve 

correspondem a residentes das freguesias afetadas? ------------------------------------------------------  

 ---------- 6. Que estratégias estão a ser pensadas pelo município para apoiar as empresas lesadas 

nestas freguesias? ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7. É possível ter acesso aos pareceres realizados pelo executivo da Câmara Municipal 

em relação à cerca sanitária enviados ao governo e respetivas respostas? ----------------------------  

 ---------- 8. Se for vontade da população avançar judicialmente contra a decisão do Governo, tal 

como aconteceu com o caso Zmar, podemos contar com o apoio do nosso município? ------------  

 ---------- De forma a facilitar todo o funcionamento da Assembleia Municipal agradecemos que 

as respostas sejam rápidas e objetivas.----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que não nos é permitido estar fisicamente na Assembleia, pelos motivos que 

compreendemos, agradecemos que as respostas nos sejam enviadas por email no prazo máximo 

de 24 horas após o término da mesma. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não obstante das questões colocadas gostaríamos de manifestar a nossa concordância 

com aos mais recentes comunicados do executivo da Câmara Municipal em relação à cerca 

sanitária imposta, desta forma queremos deixar claro que partilhamos a mesma posição e o 

mesmo objetivo:------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Solicitar o fim do cerco sanitário o mais breve possível; -----------------------------------  

 ---------- Queremos pedir à assembleia municipal que lute para que as freguesias lesadas se 

equiparem aos restantes concelhos (fase final do desconfinamento) e que lute por nós sabendo 

que após o prejuízo causado, sem fundamento, as entidades comerciais residentes vão precisar 

de apoios ou até mesmo indemnizações. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- As consequências são negativas, bastante evidentes e necessitamos de voltar à 
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“normalidade” urgentemente, tanto a nível social como a nível económico. -------------------------  

 ---------- Caso o Governo dê continuidade à cerca sanitária, informamos desde já a Assembleia 

Municipal que sentimos como nossa obrigação defender os nossos direitos e requisitar apoio 

jurídico.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aguardamos o vosso esclarecimento, agradecemos a vossa sinceridade e queremos 

acreditar que estamos juntos! Queremos continuar a ter fé nos nossos representantes. -------------  

 ---------- Embora sejamos uma comunidade pequena, estamos empenhados e interessados em 

defender, desenvolver e manter o património quer pessoal, quer social, quer comunitário que é 

nosso e que tanto nos custou a construir. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Terminamos manifestando disponibilidade para reunir e discutir ideias com o 

executivo da câmara municipal e junta de freguesia. Juntos queremos fazer a diferença, marcar 

pelo exemplo e fazê-lo o mais breve possível.”. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Às questões colocadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu o 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Qual o número exato de cidadãos da Longueira-Almograve infetados pelo vírus SARS 

CoV 2? -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal:-------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal informou que a Autoridade de Saúde não fornecia 

os dados por freguesia alegando o cumprimento da Lei de Proteção de Dados, no entanto 

poderia informar que com base nos dados de hoje (09/05/2021) o concelho de Odemira regista 

235 casos por 100 mil habitantes, sendo que na Freguesia de Longueira/ Almograve, durante a 

primeira semana da cerca sanitária, não se tinha registado qualquer caso positivo. -----------------  

 ---------- Os casos ativos e detetados estão em isolamento? Em que local estão isolados? No 

seu domicílio ou num local próprio? -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal:-------------------------------------------------  
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 ---------- O Presidente da Câmara Municipal informou que os casos positivos detetados estão a 

cargo da Autoridade de Saúde e encontram-se, segundo informação daquela entidade, em 

isolamento no próprio domicílio ou na Base Naval de Alfeite, quando não existam condições 

para isolamento na própria habitação. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dos 36 casos ativos a 7 de Maio de 2021 em todo o município qual a sua distribuição 

geográfica por freguesia dentro do concelho? ------------------------------------------------------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal informou que a Autoridade de Saúde não fornecia 

os dados por freguesia alegando o cumprimento da Lei de Proteção de Dados, apenas 

fornecendo a incidência relativa às Freguesias de São Teotónio e de Longueira/ Almograve de 

dois em dois dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quantos casos estão em isolamento na Pousada da Juventude do Almograve? ----------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal informou que os cidadãos que se encontram na 

Pousada da Juventude não se encontram em isolamento profilático. ----------------------------------  

 ---------- Quantos dos casos positivos em isolamento na Pousada da Juventude do Almograve 

correspondem a residentes das freguesias afetadas? ----------------------------------------------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal informou que não se encontra nenhum caso 

positivo na Pousada da Juventude do Almograve. --------------------------------------------------------  

 ---------- Que estratégias estão a ser pensadas pelo município para apoiar as empresas lesadas 

nestas freguesias? ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal informou que já tinha solicitado ao Governo este 

apoio e uma reunião ao Senhor Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital para 
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abordar a temática, propondo designadamente que fosse criado um do Plano de Intervenção 

Económica e Social para apoiar empresas e os cidadãos afetados no concelho de Odemira. ------  

 ---------- É possível ter acesso aos pareceres realizados pelo executivo da Câmara Municipal 

em relação à cerca sanitária enviados ao governo e respetivas respostas? -------------------------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal:-------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal informou que todos os documentos aprovados 

pelos Órgãos da Autarquia (Câmara Municipal e Assembleia Municipal) estavam publicados 

no site e na página de Facebook do Município de Odemira, no entanto podia fornecer os 

documentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se for vontade da população avançar judicialmente contra a decisão do Governo, tal 

como aconteceu com o caso Zmar, podemos contar com o apoio do nosso município? -----------  

 ---------- Resposta do Presidente da Câmara Municipal:-------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal informou que a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal também se tinha mostrado na altura muito inconformada com esta situação e com a 

implementação da cerca sanitária, tendo sido solicitado aconselhamento jurídico ao consultor 

do Município de Odemira que nos informou que o timing de decisão jurídica era muito pouco 

eficaz para a situação em apreço. Nesse sentido, a Câmara Municipal decidiu realizar uma 

sessão extraordinária para tomar uma Posição sobre a Resolução do Conselho de Ministros, 

tendo reforçado as exigências numa segunda Posição enviada no dia 05/05/2021 ao Governo, 

reforçando a posição política, uma vez que a ação judicial teria efeitos no mínimo para além de 

um mês.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a participação do público e 

informou que as respostas do Senhor Presidente da Câmara Municipal seriam enviadas aos 

requerentes no prazo de vinte e quatro horas. -------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto Único: DEBATE DA TEMÁTICA RELATIVA À SITUAÇÃO DE CALAMIDADE 

DECLARADA NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: A Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal passou a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para efetuar o ponto de 

situação relativo à calamidade decretada no Município de Odemira. ----------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal relembrou que a situação se agudizou 

depois do Senhor Primeiro Ministro ter declarado publicamente que existia uma situação 

gritante relativamente à sobrelotação de habitações no alojamento da população migrante e aos 

direitos humanos no concelho de Odemira, no entanto considerava que esta não teria sido a 

primeira vez que o Primeiro Ministro e o Governo, bem como o anterior Governo, tiveram 

conhecimento da situação e nada se alterou por sua iniciativa. Afirmou não renegar a sua 

responsabilidade política enquanto Presidente da Câmara Municipal, mas os órgãos políticos 

municipais, que muito discutiram esta matéria, não estavam imaculados e eram todos 

corresponsabilizados, apesar dos inúmeros alertas e reportes manifestados nos últimos anos. ----  

 ---------- Relembrou que tanto a Câmara Municipal como a Assembleia Municipal enviaram 

moções, reflexões, exigências ao Governo e à Assembleia da República para que se evitasse 

esta situação. Alguns, acusaram a receção dos documentos, outros nem isso, comparando este 

facto a um diálogo de surdos. Atualmente, acusavam os Órgãos do Município de Odemira pelo 

facto de não terem resolvido o problema. Considerou que se tratava de uma questão política e, 

uma vez que os autarcas de Odemira não eram ouvidos, talvez tivessem de apelar a outras 

instâncias, tendo em conta que também estão em causa compromissos assumidos por Portugal. -  

 ---------- Afirmou que todos conheciam a génese do problema e ninguém estava contra 

nenhuma atividade em particular, porque no território de Odemira podiam existir atividades 

agrícolas, turísticas e ambientais. Porém, o que se exige é o cumprimento das regras e leis 

vigentes. Referiu que, se Odemira tinha de contribuir para o desenvolvimento do País, também 

o País tinha de respeitar o crescimento sustentável de Odemira. Lamentou que, desde o início, o 
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desenvolvimento/ crescimento de Odemira venha a ser imposto por Lisboa, relembrando que o 

parecer do Município de Odemira não foi considerado na elaboração do Plano de Ordenamento 

da Orla Costeira, no Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, no Regulamento da Área Protegida, no Regulamento da Rede Natura, entre outros. --  

 ---------- Apesar de o foco estar em Odemira, as questões humanitárias multiplicam-se por todo 

o país e os migrantes são as vítimas em todo este processo e continuam a assistir à chegada de 

novos “ditos” excelentes empresários que em certos casos não respeitam as entidades, nem as 

normas que estão em vigor no território. Informou que, a coberto destas atividades, existe desde 

o ano dois mil e dezoito, um movimento estranho de pessoas que nem chegam a contribuir para 

o território, facto esse que foi comunicado na altura por si próprio a todas as entidades com 

responsabilidade na matéria, inclusivamente às entidades de investigação. Considerou que, 

nesta matéria, existe um grande desnorte das entidades com competência na matéria, ao ponto 

de ainda “discutirem em Lisboa de quem era a competência de verificar a sobrelotação de um 

alojamento onde habitam só trabalhadores: se é da Autoridade de Saúde ou da Autoridade para 

as Condições do Trabalho (ACT)”. Considerou que este processo teve o condão de demonstrar 

que a responsabilidade da Câmara Municipal fica muito limitada no dia em que passa a licença 

de habitação. Informou que, quanto às condições de uso de uma habitação, se a mesma estiver 

insalubre, a responsabilidade para essa fiscalização é da Autoridade de Saúde; se não tiver 

condições para albergar trabalhadores essa mesa responsabilidade é da ACT. Considerou, 

ainda, que as autoridades locais também deviam ter verificado que poderiam existir algumas 

atividades ilícitas no concelho. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou que nenhum migrante foi obrigado a sair das suas casas e que quem estava 

alojado na Pousada da Juventude do Almograve e no Zmar estava-o voluntariamente. Ademais, 

todos os realojamentos eram efetuados com prévia vistoria da Autoridade de Saúde, do ACT e 

da Câmara Municipal. Neste processo destacou o papel da Proteção Civil e do Setor da Ação 
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Social do Município de Odemira, agradecendo o trabalho desenvolvido por todos os 

funcionários, bem como à Vereadora Deolinda Seno Luís pelo seu empenho pessoal. Referiu, 

ainda, que nem todos os empregadores agrícolas são iguais e alguns têm sido bastante 

colaborantes naquele processo. Referiu, também, que as empresas agrícolas estavam a ser 

exortadas a contratar diretamente trabalhadores, evitando aquelas empresas que eram pouco 

sérias, com vista à criação de uma relação de maior confiança e de melhores condições de 

alojamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, relembrou que o problema não surgiu agora e que, desde o ano de dois mil 

e dezanove, a Câmara Municipal estava a efetuar vistorias às habitações que alojavam 

trabalhadores agrícolas, integrada numa equipa com elementos do ACT, da Autoridade de 

Saúde, da Autoridade Tributária e da Guarda Nacional Republicana, já tendo realizado vinte e 

três vistorias. A partir de março do ano transato e nos meses, devido à pandemia Covid-19, 

tiveram de se suspender o processo de vistoria. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Lamentou o que se estava a passar com Odemira e considerou que, em primeiro lugar, 

tinha de ser resolvida a questão de saúde pública e humanitária e depois deviam exigir uma 

resposta e a responsabilidade de todos os atores. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou que também 

ela estava a preparar um documento, com base num resumo de todas as tomadas de posição da 

Assembleia Municipal em relação esta matéria, direta ou transversalmente, e era sua intenção 

elaborar uma Carta Aberta, onde constasse a evolução dos documentos produzidos e a ausência 

de respostas face às propostas, alertas, sugestões deste Órgão, na maioria tomadas por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a conhecer a 

proposta de Tomada de Posição da Assembleia Municipal, intitulada “Pelo Desenvolvimento 

Sustentável de Odemira”, previamente distribuída a todos os Membros da Assembleia 
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Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após leitura do documento em epígrafe, as intervenções dos Membros da Assembleia 

Municipal foram efetuadas por Bancadas Políticas, designadamente: --------------------------------  

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

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

Longueira/ Almograve, que congratulou a elaboração do documento em causa, o qual abrange 

todos os assuntos que devem ser tratados. Informou que as pessoas da sua freguesia estavam 

bastante descontentes com esta situação e, em relação à insalubridade das casas, não podiam 

apenas pensar nas condições dos migrantes, pois também existiam muitos portugueses e 

naturais do concelho de Odemira que viviam em casas insalubres e também precisavam de 

ajuda. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que realçou o trabalho desenvolvido pela 

Assembleia Municipal e a unanimidade por parte de todas as forças políticas ao longo deste 

mandato e apelou para a unanimidade naquela Tomada de Posição, bem como à sua divulgação 

especialmente junto dos órgãos de comunicação social presentes no concelho. Por último, disse 

que não podiam “alimentar a tragédia e a desgraça no território, porque Odemira é muito mais 

do que isso e temos de nos de reerguer”. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor António Afonso que disse: “nestes anos, nunca tive tanta 

dificuldade em intervir numa Assembleia Municipal como hoje, para não dizer um rol de 

asneiras. Aqueles que nos ignoraram até à data, são aquelas que agora nos crucificaram e 

depois disparam para todo o lado. Antes os Governantes eram seguidos pela comunicação 

social, agora é o inverso. É lamentavelmente triste! Sendo de São Teotónio, uma das freguesias 

confinadas, ainda me dói mais. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O documento diz basicamente tudo. A Assembleia Municipal e os diversos grupos 

parlamentares têm feito aqui um trabalho muito salutar, muitas vezes divergentes que também é 
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salutar, mas temos estado sempre muito unânimes no que se refere a questões do Grupo de 

Trabalho relacionado com a Agricultura, onde aprovámos um documento por unanimidade. Foi 

um trabalho profícuo e frutuoso e, nessa sequência, aprovamos uma Moção na Assembleia 

Municipal que foi endereçada a um conjunto de entidades. Caricatamente a única resposta que 

recebemos de todo o lado foi do Grupo Parlamentar “Os Verdes”. Isto não é só apanágio do 

atual Governo, fomos sucessivamente ignorados nos diversos alertas que fomos fazendo. E 

foram as mesmas pessoas que nos atiram uns contra os outros, entre setores de atividades, que 

fizeram a legislação sobre ordenamento. Lembro que muitas vezes somos ouvidos 

marginalmente e que não tivemos capacidade de decisão. ----------------------------------------------  

 ---------- A propósito do Zmar, a própria CCDR descobriu que os senhores, em dois mil e vinte, 

tinham feito direitos de superfície, violando regras básicas de ordenamento e de destaque. 

Descobriram em dois mil e vinte? Há um conjunto de entidades com obrigações e com deveres 

que, não tendo cumprido a sua tarefa, agora atiram para os eleitos aquilo que de mais vil há e 

que de mais vil se tem passado. A população de Odemira e destas Freguesias estão obviamente 

revoltadas, com toda a razão, são elas que têm pago a fatura do peso social e da sobrecarga 

deste território. Também me podem dizer que também são elas quem tem faturado, mas se 

fechassem as casas seriam acusadas de racismo. Lembro que também há pessoas deste território 

a viver mal, sem qualquer menosprezo pelos migrantes que cá estão. Mas lembro que, por 

causa das mesmas leis de ordenamento, também as pessoas neste território que quiserem 

acrescentar um quarto à sua habitação, porque têm famílias numerosas, ou uma wc, não 

conseguem fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  A Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e as Juntas de Freguesias sempre 

alertaram para estes problemas e em Lisboa não fizeram nada. ----------------------------------------  

 ---------- Aqui ninguém está contra a agricultura e contra as empresas agrícolas, que trazem um 

valor acrescido para o território. Mas as coisas têm de ter regras e limites. Também assistimos a 
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um constante abuso de direito e a leituras subjetivas daquilo que são a Resolução do Conselho 

de Ministros e as decisões Governamentais. Aqui somos presos numa cerca com trinta e seis 

casos positivos e temos um surto com as mesmas estufas e os mesmos contentores em 

Albufeira e não se passa nada! Seremos assim tão maus e tão vis?”. ----------------------------------  

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

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que iniciou a sua intervenção congratulando, a título 

pessoal, o Senhor Presidente da Câmara Municipal por todas as atitudes que tem tomado e pela 

defesa que tem feito deste território, desde que foi imposta a cerca sanitária. -----------------------  

 ---------- Seguidamente disse: “Sabemos pelo Secretário de Estado da Saúde que há seis casos 

da estirpe indiana em Portugal, será por isso que nos fizeram esta barreira sanitária? --------------  

 ---------- Em relação ao Zmar eu ouvi sempre, desde o início, que era para realojar pessoas e 

que não era para quarentena, nem doentes. A requisição foi péssima da maneira como foi feita, 

mas faria todo o sentido que as casas daquele lugar insolvente fossem usadas pelo Estado para 

acolher quem delas precisasse. Concordo com o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

quando diz que não faz sentido nenhum o peso que é dado pela comunicação social ao Zmar, 

mas pergunto e se o Zmar não estivesse no concelho de Odemira? Já não eramos notícia. --------  

 ---------- Vemos muitos a tentar defender o que aqui se passa no concelho, seja localmente ou a 

nível nacional, mas não vemos em nenhum dos casos, seja para o Zmar ou para as empresas 

agrícolas, uma Driscoll's, uma Maravilha Farms, um Francisco Mello Breyner… os 

representantes legais destas grandes empresas agrícolas não dão a cara, o que diz bastante 

destas empresas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Responsabilidade social das empresas que estão sedeadas no concelho no concelho de 

Odemira, qual é? São os tais vinte mil euros que dão por ano para as sinergias sociais da 

Câmara Municipal? Não aparecem, só dizem que não têm responsabilidade sobre os 

alojamentos e ficamos assim? -------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Uma preocupação: cerca sanitária nas duas freguesias, quarenta e oito casos foi tudo o 

que se detetou de pessoas mal alojadas nas duas freguesias? E nas outras freguesias, por 

exemplo em Vila Nova de Milfontes e Odemira? Estão a ser feitas algumas inspeções às casas?  

 ---------- Lamento os ataques ao Presidente da Câmara Municipal por alguns comentaristas da 

direita e da extrema-direita, e pelo PSD a nível do Parlamento, que têm tido declarações 

vergonhosas, isentando-se de todas as responsabilidades sobre este território, e têm muita. 

Temos de voltar a discutir a Resolução de Conselho de Ministros 179/2019”. -----------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que lamentou que a presente sessão não estivesse a 

ser transmitida online como foi a sessão solene do “Vinte e Cinco de Abril”, uma vez que o 

tema tem interesse público e seria pertinente a sua transmissão. ---------------------------------------  

 ---------- Lamentou o que tem passado nos últimos dias na comunicação social e nas redes 

sociais, considerando que existia nestas muita desinformação e agitadores muitos da direita e da 

extrema-direita que veiculavam desinformação e ódio relativamente a uma série de questões, 

migrantes, políticos, entre outras. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente referiu que tinha apreciado a intervenção do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, mas tinha de “deixar algumas críticas à gestão”. Especificamente referiu o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - “No IGAMAOT há indícios de problemas ambientais que decorrem deste tipo de 

explorações, mas aqui a Câmara Municipal já poderia ter tido um papel mais incisivo, mesmo 

que não seja da sua responsabilidade (seja do ICNF) a fiscalização do impacto ambiental. Seria 

uma boa ferramenta se a Câmara Municipal se pudesse munir de dados concretos que pudessem 

sustentar que a proliferação do modelo vigente tem quer ter algumas reservas e ser repensado. 

Lembro que a Bancada da CDU apresentou e foi aprovada uma Recomendação nesse sentido. --  

 ----------  - Quanto à Habitação: Isto são questões de política de habitação, isto concerne ao 

Município e isto não é de agora. Independentemente da pandemia e a tudo o que agora se passa, 
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percebe-se que as questões de habitação em Odemira são graves há muito tempo e não estou a 

falar de insalubridade e saúde pública, mas sim da deficiência de habitação para os próprios 

munícipes que querem desenvolver cá a sua vida. A especulação imobiliária é conhecida de 

toda a gente. Há falhas do Município na sua política de habitação”. ----------------------------------  

 ---------- Considerou ainda que a implementação de uma medida de habitação exclusivamente 

para os trabalhadores do Perímetro de Rega do Mira iria sair caro politicamente, porque esta 

devia englobar todos os cidadãos. Lamentou que as grandes empresas que lucravam com a 

presença daqueles trabalhadores não participassem na solução. Considerou, ainda, como aspeto 

positivo, a ideia de descentralizar a habitação para outras zonas do concelho que estavam a 

ficar desertificadas, nas quais a vinda de pessoas mais jovens iria ajudar a inverter a pirâmide 

etária que estava completamente invertida. No entanto, alertou para que esta medida fosse bem 

pensada, designadamente prevendo a existência de infraestruturas e serviços que conseguissem 

acompanhar o crescimento da população, pois caso contrário aqueles locais passariam “a ser 

guetos foras dos olhos de todos os munícipes.”-----------------------------------------------------------  

 ----------  - Em relação à Água considerou que era preciso clarificar o que se pretendia, “Gerir 

como?”, relembrando que, se fosse através de investimento na reabilitação das infraestruturas 

existentes, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) não tinha verba suficiente para esse 

efeito. Questionou, ainda, se pretendiam direcionar as medidas para as questões relacionadas 

com as infraestruturas de rega ou para o modelo agrícola e a criação de medidas de resiliência. 

Acrescentou que, pessoalmente, considerava errado generalizar quando se falava de 

Agricultura, porque existiam boas-práticas, e considerou que cada caso devia ser estudado com 

o devido conhecimento técnico-científico. No entanto, não podiam ficar indiferentes à 

dimensão e ao modelo que se pretendia para o Perímetro de Rega do Mira. -------------------------  

 ---------- Por último, considerou que era necessário que se exigissem responsabilidades ao ACT 

e ao SEF porque, de facto, as condições de trabalho que se deseja para as pessoas que queiram 
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trabalhar no território de Odemira, passavam por um salário condigno e o direito às respetivas 

regalias contratuais, de acordo com a legislação portuguesa. Considerou, ainda, que deviam 

acrescentar na Tomada de Posição a necessidade de ser criada uma entidade integrada que 

envolvesse as autoridades presentes na gestão do território e representantes da população (da 

Assembleia Municipal das diferentes forças políticas), com vista a definir um plano que fosse 

vinculativo para a região. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que esclareceu que, na questão da 

Água, o que se pretendia era reiterar a exigência da realização de uma reunião com a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) para que tomassem consciência e conhecessem as dificuldades 

atuais do sistema de Santa Clara (especialmente se houver mais um ano de consumo, a este 

nível, sem reposição de água). Bem assim, apelou para que fosse elaborado um Plano de Gestão 

e Resiliência da Barragem. Considerou, ainda, que a gestão da água não podia estar só à mercê 

de decisões da entidade gestora local, relembrando que a rede de canais é a mesma que fornece 

água às Águas do Alentejo, S.A. e esta Câmara Municipal para distribuição na rede de 

abastecimento à população. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à Habitação, referiu que o PRR previa verba para as questões urgentes e para o 

Programa 1º Direito. Disse que o Município de Odemira estava a elaborar a sua Estratégia 

Municipal de Habitação, que já foi apresentada a equipa externa contratada para o efeito na 

última reunião ordinária da Câmara Municipal, e que esta estratégia se destinava a todos os 

cidadãos com necessidades no âmbito do 1º Direito Habitacional. Considerou que as questões 

relacionadas com a urgência em matéria de habitação deviam ser resolvidas por uma unidade 

de missão criada pelo próprio Governo, assim como as necessidades de habitação para albergar 

os trabalhadores das atividades sazonais devia ser uma obrigação das entidades privadas. 

Revelou que defendia a existência de alojamento temporário próximo das quintas para a mão-
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de-obra necessária aos picos de produção, mas esta medida tinha de ser implementada com 

responsabilidade e equilíbrio, no respeito pela legislação aplicável que se sobrepõe a uma 

resolução do Conselho de Ministros, não podendo pressupor as pretendidas “aldeias de 

quatrocentas pessoas” que a Resolução de Conselho de Ministro número cento e setenta e nove 

barra dois mil e dezanove prevê. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que relembrou que o Partido Social Democrata tem 

manifestado sempre, naquilo que eram as discussões e os assuntos de relevância para o 

concelho, a preocupação de partilhar os consensos e, até em algumas vezes, forçar para que as 

decisões sejam consensualizadas na sua versão final. Relembrou que os eleitos do Partido 

Social Democrata, na primeira intervenção enquanto membros da Assembleia Municipal de 

Odemira, numa Declaração Política, referiram que sendo o concelho de Odemira o maior do 

país, gostariam de ver refletido como o melhor do país e, nesse sentido, tinham exortado o 

Presidente da Câmara Municipal a fazer por isso, manifestando-se disponíveis para esse efeito.  

 ---------- Quanto à atual situação do concelho, referiu que não iria falar sobre as questões do 

Zmar e ambientais, pese embora fossem ambas relevantes. Em relação à Habitação concordou 

quando o Presidente da Câmara Municipal referiu que a medida devia ser aplicada a todos os 

cidadãos e não a uma situação em particular. Revelou que, em matéria de política de habitação, 

os eleitos do Partido Social Democrata divergiam da gestão e da resposta prestada pelo 

Município de Odemira porque, na realidade, existia no concelho um deficit de habitação que 

pode ter tido influência na atual situação do território. Acrescentou o seguinte: “como vivem 

hoje os trabalhadores agrícolas acantonados em espaços completamente inadequados e 

superlotados, com condições absolutamente degradantes, é uma realidade que não deve ser 

imputada às empresas agrícolas. Poderá haver alguma responsabilidade e conhecimento dessa 
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situação, mas provavelmente será imputada a uns circuitos muito estranhos da contratação e da 

colocação desses trabalhadores no mercado de trabalho, no concelho de Odemira. Há empresas 

de contratação temporária que respeitam todas as regras e todas as normas legislativas e 

sabemos agora que há outras que, de facto, não obedecem a esses princípios de funcionamento.   

 ---------- O que temos defendido, e continuamos, a defender é uma solução integrada que 

contemple interesses e responsabilidades dos vários setores de atividade local, que seja 

potenciadora de um desenvolvimento sustentado social, económica e ambientalmente, e deve 

considerar no seu programa, como um dos pilares fundamentais, a construção, o acolhimento, a 

acomodação e a integração da população migrante. Esta solução tem impacto e também deve 

considerar a escola, a saúde, a segurança dos cidadãos e o equilíbrio ambiental, como fatores 

importantes e que constituem o motor propulsionador do desenvolvimento, mas que na sua 

implementação é indispensável o contributo de todos os setores de atividade aqui instalados, e 

uma adequada dotação de meios humanos e materiais de todos os serviços públicos, pois sem 

isto não há solução possível. Outro aspeto para construir uma solução integrada, passa pela 

modernização de serviços, simplificação de processos e agilização de procedimentos.” -----------  

 ---------- Considerou, também, que a legislação que aprovou o processo de entrada e de 

facilitação de documentação dos migrantes foi um aspeto fundamental para o surgimento de 

situações de difícil controlo e monitorização do modo como essas pessoas viviam. Informou, 

ainda, que após a publicação da referida legislação, na primeira semana de vigência, tinham 

sido atribuídos cerca de três mil e quatrocentos números de segurança social, sendo que parte 

desse número foi atribuído sem a presença dos próprios interessados, o que demonstra, desde 

logo, uma situação duvidosa, sendo necessário perceber se o impacto que atualmente existe no 

concelho derivava da facilitação na obtenção de acesso a este mercado de trabalhadores, sem a 

identificação completa.----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, questionou, tendo por base o plano de testagem e de vacinação a 
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decorrer no território, se existia a possibilidade de se apurar um número mais realista relativo à 

presença de trabalhadores agrícolas no concelho. --------------------------------------------------------  

 ---------- Lamentou a forma como foi gerido o processo de confinamento e de definição das 

cercas sanitárias, bem como da incongruência das respetivas regras de entrada e saída de 

cidadãos naquelas freguesias, dando como exemplo, a permissão de passagem de professores e 

alunos (com a qual concordava) mas não para trabalhadores e fornecedores; a permissão de 

passagem de deputados da Assembleia da República, mas não de deputados municipais; os pais 

dos alunos podiam passar para transportarem os filhos para a escola, mas não podiam passar 

para ir a uma reunião de trabalho, mesmo que credenciados. ------------------------------------------  

 ---------- Por último, relembrou ao Senhor Nuno Góis que “aquilo que nos diverge a nós do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal foi dito pelo seu colega Quaresma aqui”, quando 

colocou em causa as mesmas situações apresentadas pelos eleitos do Partido Social Democrata.  

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

 ---------- D) BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA ------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Pedro Gonçalves es lamentou que a sessão não estivesse a ser transmitida 

online para todos os munícipes. Referiu ainda que, à semelhança do membro António Afonso, 

também ele tinha de “medir as palavras” na sua intervenção de hoje. No entanto, não se coibia 

na crítica ao Conselheiro de Estado, Lobo Xavier, pela sua intervenção nos meios de 

comunicação social que deu origem a um direito de resposta da própria Presidente da 

Assembleia Municipal. Acrescentou ainda que “ser do CDS não é currículo, ser do CDS é 

cadastro”. “Gostava de lhe perguntar se foi conscientemente que foi para o Conselho de Estado 

infetado, onde meteu a cúpula do País em risco, com pessoas com muita idade”. ------------------  

 ---------- Lamentou, ainda, a intervenção/ posição do CDS sobre a situação de Odemira, bem 

como do candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Odemira, quando referiu que 

“isto (as estufas) é uma questão estética”. Considerou que, atualmente, começavam a assumir-
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se aqueles que eram “pró a pirataria que está a acontecer no concelho de Odemira. Já hoje 

apresentou-se um candidato à Assembleia Municipal pela Coligação PSD/CDS que também é 

pró-agricultura intensiva”. Lamentou ainda o comportamento da Deputada Filipa Roseta (do 

PSD) durante a intervenção das Deputadas Telma Guerreiro (do PS) e Beatriz Dias (do BE). ----  

 ---------- Referiu, ainda, que, na questão dos migrantes estarem ou não legais, entendia o porquê 

dos eleitos do Partido Social Democrata preferirem que continuassem ilegais, uma vez que se 

tratavam de alvos mais fáceis de quem era “pró negócio”. ----------------------------------------------  

 ---------- Afirmou que “a culpa é da agricultura intensiva, não vale a pena estarem com 

paninhos quentes. Haverá alguns a trabalhar bem, mas o problema que está criado no concelho 

de Odemira tem a ver com a agricultura intensiva.” Alertou para as consequências no território 

e na população local se a “Resolução de Conselho de Ministro n.º 179/2019” for implementada, 

permitindo a triplicação da área para implantação de estufas, estufins e afins, e necessidade de 

cerca de sessenta mil trabalhadores. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relembrou que “nunca mais ninguém ouviu falar na Lusomorango e na ABM” e 

questionou o facto de o Governo afirmar que não tinha conhecimento do que se passava em 

Odemira. Lamentou que o Governo tivesse entregado a resolução da situação em Odemira ao 

Ministro Eduardo Cabrita, referindo tratar-se de um ato de irresponsabilidade, na medida em 

que, por aquele Ministro, já tinham passado as situações relacionadas com as golas antifumo, 

os Kamov, o SIRESP e o SEF. Referiu, ainda, que “o problema é que eles gozam connosco 

porque sabem que daqui a três meses estão lá a se candidatar pelo partido deles, seja ele qual 

for.” Lamentou que não houvesse a coragem de, nas próximas eleições às autarquias locais, se 

candidatarem como independentes e ninguém “quisesse dar a cara por eles”. -----------------------  

 ---------- Por último, informou que trazia um documento para apresentar e submeter à 

aprovação nesta sessão, mas tendo sido informado pela Presidente da Assembleia Municipal 

que não seria possível porque não existia o Período Antes da Ordem do Dia, posição com a 
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qual não concordava, solicitou que a Tomada de Posição englobasse as duas recomendações 

previstas naquele documento, ou seja, “recomendar ao Governo que estabelecesse de imediato 

uma moratória à expansão da atividade intensiva no concelho de Odemira, evitando ainda um 

maior desastre ambiental e social” e “recomendar a responsabilização conjunta de todos os 

intervenientes na agricultura intensiva, desde os angariadores de mão-de-obra até aos 

proprietários, pelo cumprimento da legislação laboral e ambiental em vigor, punindo os 

prevaricadores e todos os que lucram à custa da violação das leis pondo em risco a saúde 

pública”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma para referir que “desonestidade política e incentivo 

ao sentimento xenófobo isto é o que eu acho que acontece, é o efeito que produz, quando se 

quer meter a culpa na legislação que facilita os migrantes. Isto é desviar a atenção do real 

problema e do seu motivo”. Considerou, ainda, que o que motivava aquele problema 

relacionado com a permanência dos migrantes no território do concelho de Odemira, não tinha 

a ver com a permissividade da legislação, mas sim com o facto de empresas os quererem cá e 

precisarem deles, porque eram necessários para o desenvolvimento da atividade agrícola. -------  

 ---------- Por último, considerou que era necessário reforçar na Tomada de Posição a 

necessidade de aumento dos meios do ACT e SEF, porque “o aparelho público tem de dar 

resposta”. Afirmou ainda que era preciso separar o modelo de agricultura intensiva 

potencialmente lesiva para o ambiente, da questão humanitária e da questão do impacto social. -  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que esclareceu que, quando referiu que o decreto 

tinha legislado no sentido de facilitar a legalização dos migrantes, das pessoas que cá chegam 

para trabalhar, era uma virtude do documento se de facto ele prevenisse a sua utilização 

indevida. Informou, ainda, que os registos indicavam uma grande afluência e que muitas das 

atribuições dos números de segurança social tinham decorrido da influência de terceiros para 
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legalizar em simultâneo grandes quantidades de cidadãos, o que era motivo mais do que 

suficiente para colocar em dúvida o objetivo daquele procedimento. Considerou que se 

houvesse, de facto, uma política de acolhimento que fosse perfeitamente coordenada, esse 

procedimento nunca teria acontecido.- ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que a solução devia contemplar interesses e responsabilidades de todos os 

setores e não pretendiam evidenciar um setor em especial, relembrando que todas as atividades 

eram importantes e contemplavam muitos empregos. ----------------------------------------------------  

 ---------- Por último, referiu que cada pessoa era livre de ter a opinião que entendesse e também 

já tinha ouvido de todas as forças políticas as mais diversas considerações, sendo algumas 

degradantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que, relativamente à legislação 

sobre legalização de migrantes, referiu que o problema estava no facto de não existirem os 

correspondentes meios de fiscalização que evitassem o que se estava a passar em Odemira. 

Considerou uma elevada probabilidade da existência de tráfico humano na região, face aos 

sinais e denúncias públicas conhecidas e, por esse facto, era primordial a existência de um 

reforço de meios no território para fiscalização, incluindo a verificação das condições de 

trabalho nas empresas e de alojamento dos trabalhadores. Afirmou ser evidente que as 

autoridades com responsabilidade na matéria não tinham realizado o seu trabalho devidamente 

nos últimos anos e lamentou que, inclusivamente, o próprio SEF não tivesse uma noção dos 

fluxos migratórios locais. Referiu, ainda, face ao cenário a que assistimos nos últimos três anos, 

por mais habitação que possam criar, o modelo estará sempre desadequado, porque as 

necessidades de habitação crescem exponencialmente neste contexto, ano após ano. --------------  

 ---------- Considerou que a responsabilidade tem de ser de todos e têm de ser medidos os 

impactos económicos, ambientais e sociais. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que congratulou o facto de existirem visões 
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diferentes sobre o desenvolvimento do território e do país, o que demonstrava a existência de 

liberdade de pensamento. Referiu, ainda, que deviam aproveitar o facto de a comunicação 

social estar muito presente no território para dar eco às preocupações e sugestões dos eleitos e 

população local, e para “virar para aqui as atenções do Governo e de todas as entidades”. -------  

 ---------- Seguidamente, 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 passando-se à votação da 

TOMADA DE POSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL intitulada “PELO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ODEMIRA”, a qual foi aprovada por 

unanimidade e cujo texto final se transcreve: -------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Introdução ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A situação mediatizada nos últimos dias em Odemira, veio demonstrar o que os órgãos 

municipais tinham razão, pois vinham afirmando e alertando ao longo dos últimos anos - 

através de inúmeras tomadas de posição e moções aprovadas - da necessidade urgente do 

Estado Português intervir neste território. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Aquilo que muitos apelidam de “um desastre anunciado”, é fruto de um 

ordenamento territorial deficitário, só possível face a um Plano de Ordenamento do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina permissivo e desde sempre contestado pelos 

órgãos municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A presente Tomada de Posição vincula a Assembleia Municipal de Odemira, pois 

é o órgão que a aprova, mas sentimos que esta reflete a posição de grande parte dos atores 

locais aqui sedeados, auscultados em várias reuniões, fóruns, debates ou formalizadas em 

documentos públicos e correspondência recebida. ---------------------------------------------------  

 ---------- Em face do enquadramento descrito, torna-se necessário encontrar um caminho de 
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futuro que a todos inclua, realize e responsabilize! ---------------------------------------------------  

 ---------- Nesse sentido, consideramos essencial, como há muito reivindicamos, que Pelo 

Desenvolvimento Sustentável de Odemira, sejam desenvolvidas, de forma concertada, 5 

dimensões do desafio que nos é colocado! Essas 5 dimensões são: ----------------------------------  

 ---------- 1. Dimensão Ordenamento do Território; -------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Dimensão Habitação; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Dimensão Recursos Hídricos; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Dimensão Serviços Públicos; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Dimensão Infraestruturas e Equipamentos Públicos. ---------------------------------------  

 ---------- 2. Enquadramento ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A evolução da Pandemia de Covid-19 no concelho de Odemira e a recente 

aplicação de cerca sanitária às freguesias de S. Teotónio e Longueira/Almograve deu 

visibilidade à gravidade de problemas locais, levando o Primeiro-Ministro António Costa a 

afirmar…“[É preciso] quebrar essa sobrelotação [de pessoas a viverem no mesmo espaço] 

porque é um risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos 

Direitos Humanos”, --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estavam os eleitos locais indiferentes a esta matéria? Não, pois desde há muito que 

os órgãos autárquicos têm analisado e debatido em sessões e reuniões ordinárias e 

extraordinárias, a génese e os impactos do desordenamento, incúria e cultura do 

facilitismo que a administração central permitiu numa vasta área deste território, 

incluindo toda a faixa litoral do Concelho de Odemira, onde o poder central usurpou todas as 

competências por diversos dos seus departamentos (ambiente e agricultura no epicentro), os 

quais trabalham de ”costas voltadas” e sem articulação, contando com o Município, apenas e 

só, quando dá jeito. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi este o cenário de longos anos, “ora mandas tu, ora mando eu”, e conforme as 
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“modas” lá foi vingando um modelo de incongruências centrado no contributo para o PIB 

Nacional, a qualquer custo, num Parque Natural e em Rede Natura 2000. ---------------------------  

 ---------- Os Órgãos Autárquicos Locais por diversas vezes e de diferentes formas, deram 

conhecimento tendo proposto a todos os níveis e instâncias do poder e da investigação, a 

tomada de medidas urgentes, que compatibilizassem os usos, os valores e os recursos locais, no 

âmbito de um processo de desenvolvimento sustentável em detrimento da aposta no 

crescimento desregulado. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ignorando estes apelos locais, o mundo lá continuou a vir para Odemira, tendo-se 

assistido em poucos anos, à maior de todas as vagas migrantes na região, especialmente com 

passaporte asiático, esgotando a oferta de alojamento, em muitos casos com sobrelotação e 

hiperlotação, uma ténue fiscalização, degradação das respostas de serviços e de equipamentos 

públicos, um fluxo que proporcionou o aparecimento de atividades ilícitas graves, atualmente 

sob investigação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na última década, o tecido social alterou-se, e não obstante sabermos que o concelho 

vinha em alguma perda populacional e que sempre fomos um concelho multicultural, Odemira 

não pode ser o único lugar do país a acolher um fluxo migratória de expressão tão 

significativa num curto espaço temporal, quase duplicando a população, até porque não 

estão criadas as condições locais para o fazer, e desde há muito o demos a conhecer. --------  

 ---------- Poderá o governo alhear-se desta realidade com origem bem conhecida, resultante de 

um modelo territorial e económico insustentável, impositivo e decidido em Lisboa desde 

sempre, em que os Odemirenses pouco foram considerados, gerador de conflitos e facilitismos? 

Não, até porque desta realidade tem conhecimento, pois desde há quase uma década que os 

órgãos autárquicos e a comunicação social, têm evidenciado os atropelos ao ordenamento do 

território, que a IGAMAOT relatou na sua inspeção realizada em 2016/2017, cujo relatório, 

homologado em 2018, conclui pela urgência na tomada de dezenas de medidas recomendadas a 
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diversas entidades da administração central, que não foram concretizadas, e por outro lado, o 

SEF, a ACT, a PJ e a GNR conhecem a situação que se vive em Odemira, e que certamente 

relataram superiormente. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na ordem do dia, tem estado também a gestão de recursos, pois há que monitorizar e 

preservar a biodiversidade local e por outro lado garantir que a água da barragem de Santa 

Clara, não sendo infinita e face ao intenso acréscimo de utilizações e diminuição de afluências, 

tenha gestão adequada, e que a sua falta não venha a ser o próximo cenário de desgraça local, 

se não forem tomadas medidas resilientes. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Vitimas de todo este processo, e no contexto atual, os migrantes que sonham com um 

futuro melhor e que procuram em Odemira trabalhar e ser felizes merecem tudo do melhor, 

devendo cada um, à medida das suas responsabilidades, assumir a colaboração possível, e tudo 

fazer para que a situação atual se altere rapidamente, conscientes que os Portugueses foram e 

ainda são um povo emigrante e que devem receber bem, não apenas quem nos visita, mas 

também quem cá trabalha e vive. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não podemos deixar estas pessoas, à espera que apenas um desastre como o que agora 

experimentámos as tornem visíveis, mas também não devem ficar mais uma vez na gaveta os 

problemas que estão na génese do modelo de crescimento sem limites e regulação. ----------------  

 ---------- Odemira, quer e deve ser um concelho com a sua própria identidade, 

singularidade e diversidade nas atividades e no seu padrão social, ao nosso ritmo e de 

forma ordenada e planeada! -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Medidas Estruturais ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim constituem-se como essenciais a tomada das seguintes medidas por parte do 

Governo de Portugal: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Revisão imediata da Resolução do Conselho de Ministros 179/19, de 24 de 

outubro de 2019; -----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- 2. A tomada de Medidas Preventivas urgentes no âmbito do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 

nomeadamente no que concerne a ações claramente identificadas no relatório do IGAMAOT; --  

 ---------- 3. A criação de um Programa Específico de Habitação para o Território que 

obrigue a uma nova política de distribuição e integração em todo o território de Odemira, 

libertando a sobrecarga das freguesias do litoral do concelho; -----------------------------------------  

 ---------- 4. A elaboração, com carácter urgente, do Plano de Gestão, Eficiência e Resiliência 

da Albufeira de Santa Clara em face do próprio cenário de escassez de água elencando na 

última Assembleia Geral da Associação de Beneficiários do Mira; -----------------------------------  

 ---------- 5. A criação do Plano de Intervenção Económica e Social para o Concelho de 

Odemira que vise a dotação dos serviços públicos e plano de investimentos para fazer face às 

necessidades de infraestruturas de apoio às populações. ------------------------------------------------  

 ---------- 6. Recomendar que se apurem os responsáveis, desde os angariadores de mão-de-

obra até aos proprietários, pelo incumprimento da legislação laboral e ambiental em vigor, 

punindo os prevaricadores e todos os que lucrem à custa da violação das leis, pondo em risco a 

saúde pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 7. Criação de um Gabinete Local de Ação Operacional no concelho de Odemira com 

todas as entidades presentes no território, nomeadamente ACT, SEF, Saúde, ICNF e 

representantes dos cidadãos locais. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Medidas de Combate à Pandemia ----------------------------------------------------------  

 ---------- Constituem-se ainda como essenciais a tomada das seguintes medidas por parte do 

Governo de Portugal, para resolução urgente da situação pandémica vivida em Odemira: --------  

 ---------- 1. Decretar o fim imediato da cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e 

Longueira/Almograve face ao acentuado decréscimo dos índices de infeção nestas freguesias 

e no concelho, penalizadas pelo cálculo deficiente desses mesmos índices; -------------------------  
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 ---------- 2. Tomada de medidas imediatas de combate à sobrelotação e insalubridade de 

habitações, com a responsabilização dos empregadores inclusive. ------------------------------------  

 ---------- 3. A integração imediata no cálculo dos índices de infeção de indicadores de 

imunidade e carga no SNS; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. A vacinação urgente de toda a população; ------------------------------------------------  

 ---------- 5. Nota Final ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consideramos absolutamente essencial que a presente Tomada de Posição da 

Assembleia Municipal de Odemira seja atendida, contribuindo de forma decisiva para o 

desenvolvimento sustentável do concelho e do país e para a saúde, bem-estar e a 

qualidade de vida dos residentes permanentes e temporários deste concelho, empenhados 

que estamos em vencer os desafios que hoje se nos colocam! ---------------------------------------  

 ---------- A presente Tomada de Posição será remetida: --------------------------------------------------  

 ----------  - Presidente da República -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Presidente da Assembleia da República -------------------------------------------------------  

 ----------  - Primeiro Ministro ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Grupos Parlamentares na Assembleia da República ----------------------------------------  

 ----------  - Ministra de Estado e da Presidência -----------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro da Administração Interna-------------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital ----------------------------------  

 ----------  - Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social -----------------------------------  

 ----------  - Ministro do Ambiente e da Ação Climática --------------------------------------------------  

 ----------  - Ministra da Agricultura --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro das Infraestruturas e da Habitação --------------------------------------------------  

 ----------  - Ministra da Coesão Territorial ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Assembleia Intermunicipal da CIMAL --------------------------------------------------------  
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 ----------  - Presidente da CIMAL ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - CCDR Alentejo – Coordenador do Grupo de Trabalho do Mira --------------------------  

 ----------  - IGAMAOT ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Autoridade para as Condições do Trabalho --------------------------------------------------  

 ----------  - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ----------------------------------------------------------  

 ----------  - Alto Comissariado para as Migrações --------------------------------------------------------  

 ----------  - Municípios e Assembleias Municipais da área do PNSACV ------------------------------  

 ----------  - Meios de Comunicação Social nacionais e regionais. --------------------------------------  

 ----------  - ANAFRE e Associação Nacional de Municípios. -------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 9 de maio de 2021 ----------------------------------------------------------------------  

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

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

agradeceu o esforço de todos na elaboração daquele documento, pretendendo-se que chegue o 

mais longe possível e que sobretudo se efetive e se realize e, bem assim, salutou o empenho de 

todos por esta causa comum, realçando o trabalho desenvolvido pela Assembleia Municipal nos 

documentos produzidos em prol da população do concelho de Odemira. ----------------------------  

 --------------------------------- 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. ---------------------   

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

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

sessão por encerrada pelas vinte horas. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  
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 -----------------------A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------------------------  

 

 ----------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 ----------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


