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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

MIL E CATORZE: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ao terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, realizou-se no Cineteatro 

“Camacho Costa”, em Odemira, uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, presidida 

pela senhora Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Presidente da Assembleia 

Municipal, secretariada pelo senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Primeiro 

Secretário) e pela senhora Helena Maria Theodora Loermans (Segunda Secretária), e 

convocada pela primeira ao abrigo da alínea b) do número um do artigo trigésimo e de acordo 

com o 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: ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM– “40 ANOS DE LIBERDADE”.  

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

 --------- Pelas dez horas e quinze minutos a senhora Presidente da Assembleia Municipal 

declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão passando de imediato a palavra ao Primeiro 

Secretário que procedeu à chamada, tendo-se verificado a presença de vinte e sete membros da 

Assembleia a saber, os Senhores Alberto José Jesus Santos, Amâncio Francisco Mendes da 

Piedade, Anabela Baltazar de Campos Silva, Anabela da Silva Roberto Sobral Guerreiro 

Gamito, António Manuel Assude Ferreira, António Manuel Viana Afonso, Cláudia Isabel 

Neves Pacheco da Silva, Daniel Sobral Balinhas, Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, 

Florival Matos Silvestre, Helena Maria Theodora Loermans, José Manuel dos Reis Guerreiro, 

Manuel de Jesus Campos, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel Inácio Dias Pereira, 

Manuel José Pereira Guerreiro Martins, Maria da Conceição da Costa Guedes da Silva Vaz, 

Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel 

Lourenço da Silva Santa Bárbara, Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Nazário 
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Duarte Viana, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Paulo Sérgio Pereira da Luz, Pedro 

Manuel da Conceição Souto, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves e Teresa Alexandra Pereira 

Bernardino e a ausência dos Senhores Alberto José Branquinho Beijinha, Carlos Filipe 

Bernardino da Silva, Dário Filipe da Conceição Guerreiro, João Palma Quaresma, José Manuel 

da Assunção Ribeiro, Manuel António Dinis Coelho. ---------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor José Duarte de Almeida Ribeiro e Castro, eleito pela Coligação “Odemira 

com Futuro” solicitou a sua substituição por um dia, em conformidade com o disposto no artigo 

septuagésimo oitavo da Lei número cinco A, barra dois mil e dois, de onze de janeiro, que 

alterou a Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro. -----  

Encontrando-se presente a cidadã imediatamente a seguir na ordem da lista da Coligação 

“Odemira com Futuro”, procedeu-se à substituição, nos termos do artigo septuagésimo nono da 

Lei anteriormente referida, tomando posse, pelo período em causa, a Senhora Ana Paula Rita 

Viana, passando a estar presentes na sessão vinte e oito membros da Assembleia Municipal. ----   

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes os senhores José 

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Hélder António Guerreiro e 

Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 

Manuel da Silva Cruz, Vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária. ----------------------   

 ---------- Interveio novamente a senhora Presidente da Assembleia Municipal que agradeceu a 

presença de todos, especialmente dos jovens estudantes, dos professores que tinham trabalhado 

com os jovens para aquela sessão e dos Diretores das escolas que tinham acolhido tão bem 

aquela iniciativa. Agradeceu ainda a presença das entidades representativas das forças vivas do 

concelho de Odemira, previamente convidadas para a presente sessão. -------------------------------  

 ---------- Informou ainda que tinha sido convidada para estar presente naquela sessão a senhora 

doutora Maria Reina Martin, Delegada Regional de Educação do Alentejo (DGEstE- 

DSRAlentejo) que, por indisponibilidade de agenda, informou que não poderia comparecer, 
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fazendo-se substituir pelo doutor Herlander Miguel Mira, Chefe de equipa da Direção de 

Serviços da Região Alentejo, a quem deu as boas vindas. ----------------------------------------------  

 --------- Seguidamente informou os presentes sobre o alinhamento dos trabalhos daquela sessão 

e explicou que a Assembleia Municipal Jovem integrava-se nas Jornadas Escolares, 

promovidas pelo Município de Odemira. ------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto Único: ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM– “40 ANOS DE LIBERDADE”.  

 --------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que relativamente ao tema 

escolhido, considerou que se tratava de um ano especial, porque se comemoram os quarenta 

anos do “25 de Abril” e da Liberdade, sendo o concelho de Odemira um marco histórico nas 

comemorações daquela efeméride, realizando várias atividades envolvendo toda a comunidade.  

 --------- Seguidamente, informou que seria efetuado um sorteio para estabelecer a ordem de 

apresentação das propostas e, bem assim, referiu que estavam representados naquela sessão as 

seguintes escolas e agrupamentos: Escola Profissional de Odemira; Agrupamento de Escolas de 

São Teotónio; Colégio Nossa Senhora da Graça, de Vila Nova de Milfontes e Agrupamento de 

Escolas de Sabóia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Procedeu-se então à apresentação dos trabalhos das respetivas escolas, pela ordem 

determinada no sorteio, designadamente: ------------------------------------------------------------------  

 --------- A) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABÓIA ---------------------------------------------  

 --------- Foi indicado que estariam a representar a referida escola os seguintes alunos: Mariana 

Alexandre e Daniel Gregório. -------------------------------------------------------------------------------   

 --------- “Projeto ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O presente projeto consiste numa série de entrevistas realizadas a pessoas da 

comunidade de faixas etárias distintas, sobre o significado da liberdade e a evolução deste 

conceito após quarenta anos da revolução do “25 de Abril”. As conclusões registadas foram: ---  

 --------- “O melhor de 40 anos de Liberdade…  ----------------------------------------------------------  



-4- 
03-04-2014 

 ---------- A democracia e as liberdades cívicas. -----------------------------------------------------------  

 ---------- A democratização do ensino. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A melhoria do nível de vida. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O poder local. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A igualdade de direitos entre homens e mulheres. ---------------------------------------------  

 ---------- Contudo, em 40 anos, também cresceram os constrangimentos ao pleno exercício da 

Liberdade …----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os alarmantes níveis de pobreza e a debilidade da economia portuguesa. -----------------  

 ---------- O desemprego. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A corrupção. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A injustiça social. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A limitação no acesso à educação devido às dificuldades económicas das famílias e a 

deterioração do sistema educativo público. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- A desertificação do interior. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A limitação do poder local. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se não forem combatidos e continuarem a acentuar-se, que balanço faremos nós - as 

crianças, os jovens, os jovens adultos que serão idosos, daqui a 40 anos? ----------------------------  

 ---------- Se cabe aqui fazer uma recomendação, escolhemos recordar Salgueiro Maia, “ O que 

importa são as pessoas”. “ -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO TEOTÓNIO ----------------------------------  

 ---------- Foi indicado que estariam a representar o referido Agrupamento os seguintes alunos: 

Beatriz Fino, Daniel Silva, Maria Costa e Marlene Guerreiro. -----------------------------------------  

 ---------- “Projeto ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tema: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Liberdade ---------------------------------------------------------------------------------------------  



-5- 
03-04-2014 

 --------- Subtemas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ser jovem em Odemira antigamente e agora ---------------------------------------------------  

 --------- Objetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Pesquisar informação; ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Comparar vivências; --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Formular desejos/sonhos; --------------------------------------------------------------------------  

 --------- Refletir sobre o tema; ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Apresentar propostas. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Descrição do projeto: -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Após alguma reflexão sobre o tema destas Jornadas Escolares 2014 - 40 anos de 

Liberdade, os alunos da E.B. 2,3 Eng.º M.R. Amaro da Costa de São Teotónio resolveram 

pesquisar sobre a juventude no Concelho antes de haver Liberdade e agora; comparar as 

vivências e os sonhos dos jovens nos dois momentos e apresentar uma proposta de melhoria da 

qualidade de vida juvenil no Concelho. --------------------------------------------------------------------  

 --------- No passado -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Como nós sempre vivemos em Liberdade, fomos conversar com os mais velhos para 

tentar comparar realidades. “Apenas” quisemos saber: O que era ser jovem antes do 25 de 

Abril? O que é que os jovens queriam fazer e não podiam? Quais eram os seus sonhos? ----------  

 --------- Ser jovem, antes do 25 de Abril, era muito diferente. Não havia a quantidade de 

escolas que temos hoje; os jovens tinham de trabalhar desde cedo para ajudar as famílias 

economicamente (o país era muito pobre); os pais não os deixavam fazer tudo o que queriam; 

havia poucos divertimentos; não tinham liberdade de expressão; viviam isolados do mundo sem 

notícias, apenas se conhecia o que acontecia na terra. ---------------------------------------------------  

 --------- Antigamente, os jovens queriam: falar à vontade sobre os seus direitos; expressar as 

suas ideias (viviam na opressão, eram censurados); ir à escola (não podiam- era longe e não 
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havia dinheiro); continuar os seus estudos; ter regalias; ter Liberdade. -------------------------------  

 ---------- Nesse tempo, sonhavam constituir uma família; ter um bom emprego/trabalho; ter uma 

vida feliz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No presente ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Achamos que é bom ser jovem. Estamos com os amigos e divertirmo-nos com eles; 

não temos grandes responsabilidades; vivemos sem preocupações; podemos cometer erros e 

aprender com eles; aproveitamos a vida ao máximo; somos felizes e divertidos; temos 

Liberdade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contudo, a nossa vida não é perfeita. Não temos muitos espaços de diversão, nem 

muitos espaços para a prática desportiva direcionados aos jovens do Concelho; se não vivemos 

em Odemira, estamos dependentes dos pais para fazer coisas tão simples como ir ao cinema ou 

ao teatro; não temos liberdade de locomoção; somos obrigados a ir à escola; não podemos 

trabalhar (os pais é que nos sustentam). --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os nossos sonhos: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por incrível que pareça, alguns dos nossos sonhos são semelhantes aos dos “nossos 

avós”: ir para a faculdade; ir estudar para uma cidade; constituir uma família; ter um bom 

emprego; viajar e ser feliz. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porém, o que é que se passa com os nossos jovens que sonham em não ir à escola; que 

sonham em trabalhar? A evolução dos tempos, das vontades, das mentalidades explicará uma 

parte desta atitude; a insatisfação juvenil a outra. Ser jovem também é viver insatisfeito; 

contestar as normas instituídas; procurar alcançar os sonhos. ------------------------------------------  

 ---------- A nossa proposta: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como não há muitos espaços de diversão para os jovens, nas diversas freguesias do 

Concelho; como não temos Liberdade de locomoção (estamos sempre dependentes da boa 

vontade e da disponibilidade dos pais para nos transportarem); como somos jovens e 
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precisamos de nos divertir interagindo com os nossos colegas/ amigos; como necessitamos de 

viver a nossa juventude LIVRES, é urgente a melhoria da rede de transportes concelhia. 

Propomos, por exemplo, que nos dias em que ocorrem eventos culturais/desportivos (sessão de 

cinema, teatro, comemorações do 25 de Abril, jogo de futebol…) na sede de Concelho, seja 

assegurado transporte a partir das diversas freguesias, nem que para o efeito seja necessária 

uma inscrição prévia em locais a definir ou via internet; que sejam criadas atividades 

ocupacionais remuneradas para jovens nas férias de verão (ex. contratando jovens para 

assegurarem serviços cujos trabalhadores vão de férias – postos de turismo, telefonista da 

CMO, limpeza das praias, monitores de campos de férias…).------------------------------------------  

 --------- Conclusão: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Acreditamos nas potencialidades da nossa proposta. Com ela pensamos que a vida dos 

jovens do Concelho de Odemira melhorará bastante. ----------------------------------------------------  

 --------- Em suma, a melhoria da rede de transportes concelhia e a ocupação de tempos livres 

remunerada dos jovens solucionarão um número considerável de problemas da nossa freguesia 

e até mesmo do nosso Concelho, fomentará a independência dos adolescentes e prepará-los-á 

para a vida ativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Vivemos em LIBERDADE, mas ainda não nos sentimos LIVRES.” -----------------------  

 --------- C) ESCOLA PROFISSIONAL DE ODEMIRA -------------------------------------------------  

 --------- Foi indicado que estariam a representar o referido Agrupamento os seguintes alunos 

do segundo ano do curso profissional: Soraia Campos, António Guerreiro, Solange Conceição e 

Joana Lourenço. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Projeto ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A liberdade também é a prática de desporto ao ar livre ---------------------------------------  

 --------- No âmbito dos 40 anos de Liberdade, e a fim de possibilitar a prática desportiva ao ar 

livre, com a máxima liberdade e de forma espontânea, propõe-se que sejam colocados 
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equipamentos desportivos nos espaços de jardim e à beira rio/ mar, faseadamente nas freguesias 

do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pretende-se: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A colocação de máquinas de fitness nos jardins e espaços ao ar livre do concelho. ------  

 ---------- Vantagens: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Promove a prática do exercício físico ---------------------------------------------------------  

 ----------  - Promove os passeios ao ar livre com uma finalidade ---------------------------------------  

 ----------  - Convidativo para toda a população ------------------------------------------------------------  

 ----------  - Útil para crianças, adultos e seniores ----------------------------------------------------------  

 ----------  - Atração turística ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocação: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - De forma faseada em todas as freguesias do concelho.--------------------------------------  

 ---------- - - Iniciando-se nas zonas mais turísticas do concelho.  ---------------------------------------  

 ---------- 1. Zona beira rio de Odemira ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Passeio marítimo de Vila Nova de Milfontes ------------------------------------------------  

 ---------- 3. Jardins de São Teotónio: nos jardins que se encontram em construção nesta vila -----  

 ---------- 4. Zambujeira do Mar ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Almograve ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6. Nas restantes freguesias de forma faseada até todas estarem dotadas deste tipo de 

equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Investimento municipal de baixo-custo ----------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com uma prospeção de mercado ----------------------------------------------------  

 ---------- Cada conjunto de 12 máquinas  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6.607,56 € (iva incluído)” -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- D) COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GRAÇA, DE VILA NOVA DE MILFONTES -----  
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 --------- Foi indicado que estariam a representar o referido Agrupamento os seguintes alunos: 

Catarina Costa, Diogo Martel, Lia Gregório e Nádia Matos. -------------------------------------------  

 --------- “Projeto ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Dr.ª Natália Cabecinha; -----  

 --------- Excelentíssimas e Excelentíssimos Sras. e Srs. Membros da Assembleia Municipal e 

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

 --------- Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Eng.º José Alberto 

Guerreiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Excelentíssimas e Excelentíssimos Sras. e Srs. Vereadores ----------------------------------  

 --------- Excelentíssimas e Excelentíssimos Colegas das Escolas participantes nesta Assembleia 

Municipal Jovem; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Excelentíssimo Sr. Representante da DGESTE Alentejo, Dr. Herlander Mira ------------  

 --------- Sras. Convidadas e Srs. Convidados. ------------------------------------------------------------  

 --------- A equipa do Colégio de Nossa Senhora da Graça, de Vila Nova de Milfontes, está hoje 

aqui presente para apresentar o seu olhar e contributo para mais “40 Anos de Liberdade”, no 

ano em que celebramos o 40º Aniversário da Revolução Democrática, de Abril de 1974. ---------  

 --------- Vivemos e estudamos em Odemira, concelho do Alentejo Litoral, com um histórico de 

luta pela Democracia que remonta aos anos anteriores a 5 de Outubro de 1910. Estamos no 

século XXI e somos Jovens. Preferimos o sistema democrático a qualquer alternativa 

autoritária porque ele nos dá Liberdade, Justiça, Humanidade, Progresso e condições de 

realização pessoal e coletiva. --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Infelizmente, sabemos que após o ciclo de expansão das Democracias que o Mundo 

viveu no período de 1974-2013, atravessamos agora um ciclo de regressão democrática, 

denunciado pela Freedom House, que nos deve alertar a Todos, Cidadãos de Odemira, de 

Portugal, da Europa e do Mundo, no sentido de que as soluções autoritárias não submerjam o 



-10- 
03-04-2014 

ideário Democrático, consignado na nossa Constituição Política de 1976, ou o ideário 

consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no sentido em que a Civilização 

Ocidental entende e deseja. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Felizmente, já sabemos que, em nome de uma cidadania presente, ativa e crítica, na 

Família, na Escola, nas instituições, nas empresas, nas associações, grupos e projetos, que 

integremos, ou para os quais somos convocados ou convidados, a participação democrática 

não é só voto; e que a qualificação escolar é fundamental para o progresso das Nações no 

campo democrático, económico-social e cultural. -----------------------------------------------------  

 ---------- Assim sendo, elaboramos um barómetro do nosso presente, em Odemira, que é 

sumário e discutível, a partir das fontes proporcionadas pelo INE, Pordata, CIMAL e CMO; 

identificamos os três DESAFIOS que se colocam a todos nós hoje aqui reunidos; e 

enunciamos três caminhos, como ESTRATÉGIA / RESPOSTAS, com os quais acreditamos 

que podemos agir, como a seguir se expõe em PowerPoint. --------------------------------------------  

 ---------- Como Jovens que somos, estamos absolutamente recetivos a debater e a apoiar as 

opções ou propostas concretas, apresentadas nesta sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de Odemira, que sejam mais promotoras da melhoria e consolidação da nossa 

Democracia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Barómetro: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- S – Pontos Fortes------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Instituição do Orçamento Participativo; ------------------------------------------------------  

 ---------- b) Existência de Conselhos Municipais (Educação, Juventude, Desenvolvimento 

Económico e Social, Segurança; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Promoção de Assembleias Municipais Jovens; ---------------------------------------------  

 ---------- d) Atribuição de bolsas de estudo de apoio aos estudantes do ensino superior; -----------  

 ---------- e) Existência de entidades promotoras de competências sociais no território (TAIPA, 
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CPCJ, GAVA…). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- W – Ponto Fracos -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- a) Extensão e irregularidades do Território (área total: 1721 km2); ------------------------  

 --------- b) Decréscimo demográfico 8de 26106 habitantes, em 2001 para 26066 habitantes, em 

2011); --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- c) Envelhecimento populacional; -----------------------------------------------------------------  

 --------- d) Deslocalização de serviços públicos; ---------------------------------------------------------  

 --------- e) Desemprego elevado (15,98%, em 2011); ---------------------------------------------------  

 --------- f) Baixa qualificação escolar e profissionalizante; ---------------------------------------------  

 --------- g) Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, 2008: Concelho de 

Odemira = EUR 792,4 (mais baixo da região do Alentejo Litoral = EUR 937,4; e 130º no 

ranking nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O – Oportunidades ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- a) Projeto de Educação Local que privilegia o conhecimento e a apropriação do 

território, bem como a construção da cidadania, em rede; ----------------------------------------------  

 ---------  b) Rede escolar; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- c) Jornadas Escolares; ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- d) Assembleia das Crianças; ----------------------------------------------------------------------  

 --------- e) Banco Local de Voluntariado. -----------------------------------------------------------------  

 --------- T – Ameaças -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- a) Impacto social e político da conjuntura económica depressiva, iniciada em 2008; ----  

 --------- b) Falta de informação suficiente, de consciência e de confiança sobre/ no 

funcionamento do sistema democrático; -------------------------------------------------------------------  

 --------- c) Formação insuficiente sobre cidadania ativa e crítica; -------------------------------------  

 --------- d) Crescimento da abstenção nas eleições (Exemplos: Autárquica de Odemira – de 
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33,82%, em 2009 para 37,86%, 2013). ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desafios: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Como fortalecer a Democracia? ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - Como construir a Cidadania? -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Como concretizar o princípio da solidariedade intergeracional? --------------------------  

 ---------- Estratégia/ Respostas: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Privilegiar a criação de medidas/ oportunidades de debate e de vivência democrática. --  

 ---------- Exemplo: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Projeto de Educação Local e os Projetos educativos de Escola devem apresentar 

medidas e atividades, para promover o debate e a vivência democrática. Temas: por exemplo, 

debate sobre O que é o Estado de Direito? O que é a Democracia? O que é a participação 

democrática? Responsabilidade da Sociedade Civil? O que é o Estado Social? As ideologias do 

nosso tempo…; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Promover oportunidades de comunicação/ partilha, intergeracional, sobre Cidadania e 

Democracia -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exemplo: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Criar um programa local integrada o progressivo de (in) formação/ partilha de 

experiências e intercâmbio de voluntariado, por faixa etária --------------------------------------------  

 ---------- Exemplo: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) O Banco Local de Voluntariado articular com as escolas para: identificar 

oportunidades de voluntariado a nível humano, ambiental, patrimonial e outras e criar 

programas de informação e de experiências sobre voluntariado; ---------------------------------------  

 ---------- b) A CMO e os agentes económicos locais, como bancos, associações empresariais, 

podiam criar medidas de financiamento para experiências de voluntariado fora do concelho que 

viessem ao encontro de necessidades do território, ou trazer exemplos de voluntariado às 
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Jornadas Escolares.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Todas as propostas apresentadas irão ficar arquivadas no maço de documentos da 

respetiva sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que agradeceu a todos os 

intervenientes e informou que iriam proceder ao período de debate aberto a todos os presentes, 

mediante inscrição prévia. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

congratulou todas as escolas pelos trabalhos apresentados e referiu que o conceito de Liberdade 

era extenso, mas tinha sido amplamente focado nos projetos. Referiu ainda que embora tenha 

gostado de todos os projetos apresentados, considerou que o projeto da Escola Profissional de 

Odemira tinha fugido um pouco da temática e realçou o projeto apresentado pelo Agrupamento 

de Escolas de Sabóia que, na sua opinião, enquadrava-se muito bem no que era a Liberdade, 

continha testemunhos bastante interessantes e concluía com uma frase muito importante, de 

Salgueiro Maia, ”O importante são as pessoas.” Referindo-se a esta frase, considerou que o 

Governo português esqueceu as pessoas e mandou-as para o estrangeiro. ----------------------------  

 --------- Interveio o aluno do Agrupamento de Escolas de Sabóia que questionou se seria 

possível existir liberdade sem poder económico. ---------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o aluno da Escola Profissional de Odemira que referiu que o conceito 

Liberdade era muito vasto e conseguia-se definir de várias formas, designadamente traduzido 

no que era melhor para a população e, nesse sentido, o projeto apresentado pela sua Escola 

visava o bem-estar das pessoas. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que questionou o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal em que situação se encontrava o projeto único aprovado no 

ano anterior na Assembleia Municipal Jovem. ------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que felicitou os presentes e 
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congratulou os proponentes pelas propostas apresentadas. Relativamente à temática da sessão, 

considerou que o “25 de Abril” é um assunto que deveria ser debatido todos os dias, porque 

todos devemos ter a consciência da importância desse momento marcante na História de 

Portugal e do quão importante é o exercício da Liberdade e da Democracia no dia-a-dia. ---------  

 ---------- Disse ainda que durante a apresentação dos projetos pelas escolas foi efetuada uma 

referência à juventude antes do “25 de Abril” e relembrou que, no seu caso, tinha dez anos em 

“Abril de 74” e encontrava-se a estudar na quarta classe, num tempo em que nas escolas as 

crianças eram separadas por sexos e antes da aula rezavam e cantavam o hino nacional virados 

para uma figura de Estado que ninguém tinha escolhido que tinha sido imposta, não existiam 

equipamentos escolares, de apoio recreativo e desportivo, e as matérias não eram debatidas 

como nesta sessão, de forma critica, porque a liberdade de expressão era muito limitada. ---------  

 ---------- Nesse sentido, destacou o quanto tinha sido importante o “25 de Abril”, 

principalmente para aqueles que pagaram com a sua própria vida e outros com o sacrifício 

pessoal, presos e torturados, só por pensarem diferente e por uma causa e um direito que hoje 

todos usufruem. Considerou que o “25 de Abril” conquistou dois valores essenciais; a 

Liberdade e a Democracia. A Liberdade de pensar, de se exprimir e de imprensa. A 

Democracia concedeu-nos o direito de escolher quem no governa pelo sufrágio universal 

através do voto. A Democracia trouxe virtudes e alguns problemas, porque atualmente critica-

se muito o processo democrático, no entanto, não se conhece outro que seja mais justo. 

Considerou que o direito ao voto era o direito mais universal que a democracia instituiu, porque 

o seu exercício é centrado na pessoa. Disse ainda que o direito à formação e informação é 

essencial porque acrescenta à população o poder de decidir em consciência, baseado no quadro 

de valores, ideais e modelo coletivo que cada um defende. ---------------------------------------------   

 ---------- Relembrou ainda que a Constituição da República Portuguesa contém uma série de 

direito, deveres e garantias, lamentando que alguns não tivessem passado do papel, dando como 
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exemplo o direito de possuir “habitação condigna”, facto que atualmente não se verifica na sua 

plenitude. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Considerou ainda que o processo de construção do “25 de abril” não se encontra 

fechado, ele começou no “25 de Abril de 1974” originou uma série de oportunidades, mas nem 

todas estão concretizadas, pelo que a população não se pode resignar. O momento não é o 

melhor do ponto de vista económico, mas já foi muito mais difícil, designadamente porque 

muitas pessoas andavam descalças, tinham fome, não tinham trabalho, não tinham o direito à 

saúde e à educação, entre outros. Nessa conformidade, dirigindo-se aos jovens presentes, 

referiu que o direito à educação era essencial e se quisessem fazer jus à liberdade e à 

democracia deviam aplicar-se ao máximo na escola, para alcançarem no futuro o sucesso 

individual e contribuir para o desenvolvimento coletivo. Relembrou ainda que a Liberdade 

começava no momento em que se respeitam os outros.  -------------------------------------------------    

 --------- Referiu ainda que atualmente discute-se muito o facto de poderem estar em causa 

alguns direitos, devido ao condicionalismo económico que vivemos, no entanto, considerou que 

a realidade tem de ser discutida entre todos de uma forma participada e têm de encontrar o 

caminho das oportunidades, discutindo o futuro coletivo de forma crítica, mas também 

construtiva. O mundo globalizou-se, trouxe novos problemas, mas também muitas 

oportunidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por último, enalteceu a importância dos últimos quarenta anos em Portugal e 

considerou que não podiam abdicar do património alcançado. Referiu ainda a importância do 

direito de autonomia do Poder Local, relembrando que é o Poder Local Democrático que se 

encontra mais próximo das pessoas, da realidade local e tem sido um dos pilares fundamentais 

da construção do novo Portugal, designadamente na construção de escolas, pavilhões 

desportivos, recreativos, infraestruturas de águas, esgotos e arruamentos, entre outros, 

promovendo também áreas de fixação de empresas e criação de emprego.  --------------------------  
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 ---------- Interveio o Senhor Vereador Hélder Guerreiro que informou que o Projeto Ecojovem, 

aprovado no ano anterior naquela sessão e que resultou da fusão de todas as propostas 

apresentadas, continha uma proposta muito concreta e interessante. Informou que, logo após a 

realização da Assembleia Municipal Jovem, reuniu com os professores e alunos que 

apresentaram os projetos para prepararem a estratégia de implementação do mesmo e pela 

primeira vez o projeto foi transposto em Orçamento Municipal. Disse ainda que já tinham 

reunido com as Escolas para que algumas atividades previstas no Projeto Ecojovem possam ser 

desenvolvidas pelas próprias escolas e, bem assim, referiu que tinham intensificado o trabalho 

das Eco-Escolas e estavam a preparar o Plano de Atividades com as escolas. Informou ainda 

que uma das propostas apresentadas, referente à análise das areias das praias do concelho já 

estava em desenvolvimento e estavam a trabalhar no âmbito do Programa Eco21 para que o 

concelho de Odemira possa obter a certificação como território Eco21. ------------------------------  

 ---------- Por último e relativamente ao Ecojovem considerou que o projeto tinha vindo 

revitalizar a proposta de Educação Ambiental da Câmara Municipal de Odemira e por esse 

facto deu os parabéns a todos os proponentes. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto aos projetos apresentados durante a presente sessão, referiu que o intuito era 

provocar a reflexão sobre a temática dentro das próprias escolas e dos seus pares. -----------------  

 ---------- Referiu ainda que, por vezes, quando se falava da Democracia nem sempre se usava o 

termo Liberdade e, normalmente as pessoas associavam ao poder económico e à questão 

redistributiva. Na sua opinião, considerou que podiam ser todos felizes não sendo ricos e o que 

importava de facto eram as pessoas. Falou ainda da importância da responsabilidade e do facto 

de ela responsabilizar quem expressa a opinião. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que congratulou os representantes das escolas pelos projetos apresentados, 

destacando o que foi apresentado pelo Agrupamento de Escolas de São Teotónio. 
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Seguidamente, referiu que a sua Junta de Freguesia estava consciente da capacidade dos jovens 

e, nesse sentido, informou que estava em curso para começar, a partir de junho, o projeto 

Orçamento Participativo Jovem da Freguesia de São Teotónio. ----------------------------------------  

 --------- Interveio o Senhor Pedro Souto que felicitou os presentes especialmente as escolas que 

apresentaram os projetos e, relativamente ao tema em debate, considerou que a “Liberdade” era 

uma palavra e um conceito abstrato, como o era a saúde e a felicidade. Referiu ainda que, em 

termos poéticos, fala-se de “Liberdade”; no entanto, em termos reais existem “Liberdades”. 

Existem “Liberdades” que se têm e outras que não se têm e ainda existem “Liberdades” que se 

vão conquistando, porque consideramos que são sempre poucas. Quanto à pergunta se podiam 

viver sem Liberdade, respondeu afirmativamente, relembrando que existem pessoas que vivem 

a vida inteira sem água e em guerra; no entanto, recordou que a conquista da Liberdade não foi 

de graça e não se devia apenas aos Militares de Abril, mas sim a muitas pessoas que durante 

muitos anos sacrificaram a sua vida e a vida das suas famílias. ----------------------------------------  

 --------- Quanto à descrição de como era o ensino antes do “25 de Abril”, informou que em 

Lisboa os rapazes nem podiam aproximar-se de uma escola feminina, havendo inclusivamente 

policiamento junto das mesmas. Informou ainda que na altura encontrava-se na universidade e 

a realização de uma sessão tão normal como a que estava hoje a decorrer naquele Cineteatro era 

proibida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Disse também que as pessoas mais idosas não falavam da falta de Liberdade, mas sim 

do tempo da miséria, porque não era a falta de votar ou do acesso aos livro que sentiam falta, o 

que importava era não ter nada para comer e sapatos para calçar. -------------------------------------  

 --------- Por último, referiu que era importante darem valor às conquistas alcançadas e terem 

presente que as podemos perder de um dia para o outro e que não são um dado adquirido e 

permanente. Relembrou também que a escolaridade obrigatória era um privilégio adquirido e 

que deveriam valorizar. ---------------------------------------------------------------------------------------      
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 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que congratulou por a presente sessão ser bastante 

participada e considerou que a participação dos jovens neste tipo de iniciativas e outras 

semelhantes era muito importante, porque serão eles que no futuro poderão estar nos lugares de 

decisão.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao tema em debate considerou que já nada era como no início da revolução, 

muitos direitos e liberdades estavam em perigo de regressão, nomeadamente na educação, onde 

todos deviam reivindicar por uma melhor escola e impedir que critérios economicistas 

prevaleçam e influenciem a vida na escola, porque os maiores visado eram os jovens. 

Considerou também que existia na educação um empurrar de responsabilidades para cima das 

instituições de locais, Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais. Alertou ainda para a 

deterioração do ensino público, onde não existem condições ideais para as pessoas trabalharem 

e qualquer dia as escolas não fechavam por falta de professores ou alunos, mas por não terem 

pessoas para as manter em funcionamento. ----------------------------------------------------------------     

 ---------- Quanto aos projetos apresentados alertou os alunos da Escola Profissional de Odemira 

para não dividirem o concelho em litoral e interior, devendo olhar para o concelho como um 

todo. Relembrou ainda que o interior do concelho debatia-se com enormes dificuldades em 

termos de rede de transportes rodoviários, referindo que não existia nenhuma cobertura, fora do 

período de aulas, que permitisse a deslocação da população para a zona do litoral do concelho. -  

 ---------- Interveio um aluno do Colégio Nossa Senhora da Graça que fez a seguinte 

intervenção: “Se o direito ao voto é dos maiores trunfos da democracia, como o Senhor 

Presidente da Câmara referiu, o que é que aconteceu para ter existido trinta e sete por cento de 

abstenção no concelho de Odemira, mais quatro por cento em relação às Autárquicas de dois 

mil e nove. Há medidas para travar o aumento da taxa de abstenção?”. ------------------------------   

 ---------- Interveio o aluno representante da Escola Profissional de Odemira que esclareceu que 

no projeto apresentado não tinham efetuado qualquer tipo de descriminação entre zonas do 



-19- 
03-04-2014 

concelho e informou que as zonas indicadas tinham a ver com a implementação da proposta, a 

qual seria efetuada de uma forma faseada, iniciando-se pelas zonas com maior densidade 

populacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio a aluna do Colégio Nossa Senhora da Graça que referiu que não era preciso 

existir poder económico para haver liberdade, considerando que “Liberdade” era um conceito 

abstrato e era praticada a partir dos atos. Disse ainda que atualmente existe a liberdade de 

expressão e de outros atos que antigamente eram proibidos e, bem assim, considerou que o “25 

de Abril” veio também revolucionar o papel da mulher na sociedade. Nesse sentido, 

considerava que cabia aos jovens promover a importância do “25 de Abril” e agir para que o 

mesmo não fosse esquecido. ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio uma aluna do Agrupamento de Escolas de São Teotónio que informou que 

era difícil aos jovens saberem o que era a Liberdade e os privilégios que ela trouxe, porque 

nunca viveram sem ela e nunca fizeram qualquer sacrifício. -------------------------------------------  

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

Longueira/ Almograve, que apelou aos jovens para que estudassem, referindo que, apesar das 

condições atualmente não serem as perfeitas, eram muito diferentes daquelas que os alunos 

tiveram antes do “25 de Abril”. Revelou ainda que, na altura, para se deslocar para a escola 

tinha de andar uma hora a pé e só lhe foi permitido estudar até à quarta classe. ---------------------  

 --------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que referiu que antes do “25 

de Abril” a escolaridade obrigatória era a quarta classe e felizmente hoje era o décimo segundo 

ano, o que correspondia ao triplo de anos de escolaridade, em quarenta anos. -----------------------  

 --------- Revelou ainda que, no dia anterior, tinha participado na apresentação do estudo sobre 

a educação em Portugal, denominado “Atlas da Educação”, elaborado por uma equipa de 

investigadores, liderada pelo doutor David Justino, Presidente do Conselho Nacional de 

Educação e Ex-Ministro da Educação. Disse ainda que, na sequência daquela apresentação, 
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tinha ficado orgulhosa por ter nascido e residir no concelho de Odemira, porque tinha sido 

efetuada uma referência especial a Odemira devido aos resultados positivos obtidos, colocando 

o Município acima do que era esperado. -------------------------------------------------------------------  

 ----------  Em face do exposto, considerou que as escolas, o Poder local de Odemira e toda a 

comunidade tinham feito um bom trabalho e um trabalho de sucesso. Louvou ainda o 

Executivo Municipal por colocar a educação num patamar elevado, relembrando que a 

educação era de todos para todos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, relembrou uma expressão utilizada pelo Doutor David Justino: “A 

educação não é o problema. A educação é um meio para resolver o problema.” -------------------  

 ---------- Interveio novamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal que, relativamente ao 

aumento da taxa de abstenção, referiu que as pessoas que sentiram que o “25 de Abril” foi um 

marco importante na viragem do país, estavam mais despertos para o exercício do voto nas 

eleições. Considerou ainda que se registava atualmente uma maior taxa de abstenção junto das 

camadas mais jovens, talvez porque não têm vindo a ser envolvidas de uma forma eficaz no 

dever de cidadania. Referiu que o aumento da taxa de abstenção deve-se também a uma 

sensação de insatisfação nos últimos anos em Portugal e, nesse sentido, a população transforma 

a abstenção num voto de protesto. Informou também que a taxa de abstenção no concelho de 

Odemira não tem oscilado muito ao logo dos anos -------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que o aperfeiçoamento do modelo de democracia tem vindo a ser 

estudado por todo o mundo e considerou que também seria um tema interessante para os jovens 

refletirem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vereador Manuel Cruz que congratulou as escolas pelos projetos 

apresentados e referiu que era da geração do antes da Liberdade e um entusiasta pela 

participação da Liberdade. Disse ainda que, no decorrer daquela sessão, tinha ficado com a 

certeza de que a Liberdade e a Democracia estavam sólidas. -------------------------------------------  
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 --------- Disse que tinha sido gratificante ouvir a intervenção da Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal sobre os resultados do estudo sobre a educação, designadamente porque 

também tinha uma vida de dedicação à causa autárquica. Disse ainda que era muito importante 

ver refletidos nos resultados do estudo, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, em prol de 

um futuro melhor para todos. --------------------------------------------------------------------------------   

 --------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que relembrou que há quarenta anos atrás 

ninguém votava e o regime governamental era composto por pessoas que ninguém escolhia. 

Com o “25 de Abril” a forma democrática que se encontrou para as eleições foi através da 

constituição de partidos políticos e talvez seja essa a razão pela qual as pessoas se abstêm, 

porque não se reveem em nenhuma partido e consideram que são todos iguais. Nesse sentido, 

considerou que era importante que as pessoas analisassem os projetos dos partidos políticos e 

refletissem no que interessava mais para a população e para o país.-----------------------------------  

 --------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação dos projetos que continham 

propostas e, nesse sentido, não foi colocado à votação o projeto apresentado pelo Agrupamento 

de Escolas de Sabóia. Não se registou qualquer fusão entre projetos, por vontade das escolas. ---  

 --------- Pela ordem de apresentação, o resultado foi o seguinte: --------------------------------------  

 --------- a) Projeto do Agrupamento de Escolas de São Teotónio: Foi aprovado por maioria, 

com dois votos a favor, zero votos contra e duas abstenções; ------------------------------------------  

 --------- b) Projeto da Escola Profissional de Odemira: Foi aprovado por maioria, com dois 

votos a favor, zero votos contra e duas abstenções; ------------------------------------------------------  

 --------- c) Projeto do Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de Milfontes: Foi 

aprovado por maioria, com um voto a favor, zero votos contra e três abstenções. ------------------  

 --------- Posteriormente foram os referidos projetos submetidos à votação dos membros da 

Assembleia Municipal tendo-se obtido o seguinte resultado: -------------------------------------------  

 --------- a) Projeto do Agrupamento de Escolas de São Teotónio: Foi aprovado por maioria, 



-22- 
03-04-2014 

com vinte e um votos a favor, zero votos contra e três abstenções; ------------------------------------  

 ---------- b) Projeto da Escola Profissional de Odemira: Foi aprovado por maioria, com vinte 

votos a favor, zero votos contra e cinco abstenções; -----------------------------------------------------  

 ---------- c) Projeto do Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de Milfontes: Foi 

aprovado por maioria, com vinte votos a favor, zero votos contra e seis abstenções. ---------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

congratulou-se pelo debate havido e agradeceu aos alunos pelos projetos apresentados, aos 

professores que acompanharam todo o trabalho ao longo do ano, aos senhores Diretores que 

proporcionaram todo o envolvimento naquele projeto e à Câmara Municipal por aquela 

iniciativa em prol da juventude 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, com vinte e seis 

votos a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO--------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a 

sessão por encerrada pelas doze horas e cinquenta e cinco minutos. ----------------------------------  

 ---------- 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. -------------------------------  

 ---------------------------- A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,-----------------------  
 

 ----------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 ----------- A SEGUNDA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 


