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Espaço Móvel Odemira  
PROJETO PILOTO PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOCAIS 
 

Está disponível, até  ao final de dezembro de 2022, o Espaço Móvel Odemira, um projeto-piloto para 

assegurar o atendimento, informação e apoio descentralizado de serviços públicos locais à população 

residente no concelho de Odemira, a realizar nas localidades de Vila Nova de Milfontes, Cavaleiro, 

Zambujeira do Mar, São Miguel, Brejão, São Teotónio e Almograve. 

Esta iniciativa decorre de protocolo estabelecido entre o Município de Odemira, a TAIPA – Organização 

Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira, Crl, o Alto Comissariado Para As 

Migrações, I. P. e o Instituto da Segurança Social – ISS, I.P.,  com o objetivo de assegurar a implementação 

do Espaço Móvel Odemira no concelho de Odemira, enquanto gabinete de atendimento, informação e 

apoio descentralizado no concelho, para prestar serviços de proximidade no âmbito da Segurança Social e 

encaminhamento para os diversos serviços de interesse geral locais. Este serviço tem como objetivo 

reforçar e aproximar os serviços de interesse geral junto destas comunidades, bem como alargar a oferta 

de serviços públicos aos cidadãos do concelho. 

A entidade executora deste serviço é a TAIPA, Crl e os atendimentos realizar-se-ão de 15 em 15 dias, até ao 

final de dezembro de 2022. 

 

Locais e datas dos atendimentos: 

BU KIOSK Vila Nova de Milfontes: dias 14 e 28 de novembro e 12 de dezembro, 10h00/12h00 e 

14h00/16h00 

Centro Desportivo e Cultural do Cavaleiro: dias 16 e 30 de novembro e 14 de dezembro, 10h00/12h00 

Associação Cultural Recreativa Desportiva Zambujeirense: dias 16 e 30 de novembro e 14 de dezembro, 

14h00/16h00 

Associação de Caça e Pesca de São Miguel: dias 18 de novembro e 2, 16 de dezembro, 10h00/12h00 

Associação Cultural, Desenvolvimento Económico e Social do Brejão: dias 18 de novembro e 2, 16 de 

dezembro, 14h00/16h00 

BU KIOSK São Teotónio: dias 8 e 22 de novembro e 6 e 20 de dezembro, 10h00/12h00 e 14h00/16h00 

Junta de Freguesia Longueira/Almograve: dias 10 e 24 de novembro e 22 de dezembro, 10h00/12h00 e 

14h00/16h00 

 

 

N.I. n.º 162 

08/11/2022 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais  

Assunto: Espaço Móvel Odemira - projeto piloto para atendimento descentralizado de serviços públicos 

locais 
Anexo: imagem  
 

 


