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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E CATORZE: ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, realizou-se 

na Sala de Sessões dos Paços do Município de 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 a) do número um 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: -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ponto um: Apreciação e aprovação da Ata das Sessão Ordinária de 28/11/2014: 

apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Proposta nº 50/2014 P - Acordos de Execução e Contratos 

Interadministrativos com as Freguesias do Concelho de Odemira: apreciação e deliberação. -----  

 ---------- Ponto três: Proposta nº 51/2014 P - Regulamento do Programa Municipal de 

Empreendedorismo e Emprego "Odemira Empreende": apreciação e deliberação. -----------------  

 ---------- Ponto quatro: Proposta do Regulamento do Ninho de Empresas: apreciação e 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: Proposta do Regulamento Municipal do Prémio Espírito Empreendedor: 

apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: Proposta de alteração ao Regulamento da Bolsa de Emprego Municipal de 

Odemira: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto sete: Projeto de alterações ao Regulamento do Conselho Municipal de 

Juventude de Odemira: apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Projeto de Execução da “Remodelação da ETA do Almograve” – 

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

 ----------- Ponto nove: Eleição de dois Presidentes de Junta de Freguesia (Efetivo e Substituto) 

para integrarem a composição do XXII Congresso da Associação Nacional Municípios 

Portugueses (A.N.M.P.), nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 6.º dos Estatutos daquela 

Associação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Pelas vinte horas e cinquenta minutos, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou a palavra 

ao Primeiro Secretário que procedeu à chamada, tendo-se verificado, após algumas chegadas 

mais tardias, a presença trinta e um membros da Assembleia Municipal a saber, os Senhores 

Alberto José Branquinho Beijinha, Alberto José Jesus Santos, Amâncio Francisco Mendes da 

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

Gamito, António Manuel Viana Afonso, Carlos Filipe Bernardino da Silva, Cláudia Isabel 

Neves Pacheco da Silva, Dário Filipe da Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da 

Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Helena Maria Theodora Loermans, João Manuel 

Loução Dionísio (Secretário da Junta de Freguesia de Colos, em substituição do Senhor Manuel 

de Matos Sobral Penedo, Presidente da referida Junta de Freguesia), José Duarte de Almeida 

Ribeiro e Castro, José Manuel da Assunção Ribeiro, José Manuel dos Reis Guerreiro, Manuel 

António Dinis Coelho, Manuel de Jesus Campos, 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 Duarte Viana, Nuno 
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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 António Manuel Assude Ferreira, Daniel Sobral Balinhas, Presidente da 

Junta de Freguesia de Relíquias e João Palma Quaresma.-----------------------------------------------  

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

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

Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros 

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

Jaime Manuel Costa, Vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária. ------------------------  

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

 ---------- Não se registou qualquer intervenção por parte do público. ---------------------------------  

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

 ---------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE VINTE E OITO DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE: Uma vez que 

todos os presentes se encontravam de posse de exemplares fotocopiados da ata em epígrafe, 

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

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

 ---------- Foram efetuadas as devidas correções da ata, propostas pela Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal, procedendo-se de seguida à sua votação. -------------------------------------  

 ---------- O texto definitivo da ata em causa foi aprovado por maioria, com treze votos a favor 

dos membros eleitos pelo Partido Socialista, sete votos a favor dos membros eleitos pela 

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

“Odemira com Futuro”, um voto a favor do eleito pelo Bloco de Esquerda, três abstenções dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia 
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Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: PROPOSTA Nº50/2014 P - ACORDOS DE EXECUÇÃO E 

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COM AS FREGUESIAS DO CONCELHO DE 

ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 

maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “5 - PROPOSTA Nº 50/2014 P - ACORDOS DE EXECUÇÃO E CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS COM AS FREGUESIAS DO CONCELHO DE ODEMIRA ----------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 50/2014 P, datada de 15/12/2014, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- Proposta n.º 50/2014 P-----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos com as Freguesias do 

Concelho de Odemira -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro revogou o artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro e vigora desde 30 de setembro de 2013, estabelecendo novas competências para as 

Juntas de Freguesia e para a Câmara Municipal, bem como a forma de Delegação de 

Competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia. -----------------------------------------  

 ----------- Assim, Considerando que: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O Legislador concedeu um prazo de 180 dias, aquando da publicação da Lei n.º 

75/2013, para desenvolver Estudos e Acordos de Execução das competências a delegar, não 

definindo critérios objetivos para a sua elaboração e não prevendo qualquer penalização em 

caso de incumprimento do prazo; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Até à concretização dos Acordos de Execução de Delegação de Competências, 

previstos no artigo 132.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, por força do n.º2 do artigo 

134.º da mesma Lei, as competências foram exercidas pela Câmara Municipal, com a 

colaboração das Juntas de Freguesia; -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- • As Juntas de Freguesia já demonstraram, ao longo dos anos, capacidades e 

disponibilidade para colaborar com a Câmara Municipal na execução de algumas das suas 

competências o que, aliado à proximidade daquelas com a população, resulta em benefícios 

para o interesse público, assentes no princípio da proximidade, maior eficácia e da boa-fé entre 

as partes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia têm vindo a trabalhar conjuntamente 

(tendo sido criado um grupo de trabalho) para definição objetiva dos elementos de base à 

elaboração dos estudos necessários conforme o legalmente previsto, estando concluídos esses 

trabalhos e criadas as condições para a formalização de Acordos de Execução e de Contratos 

Interadministrativos;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Neste contexto, e após reunião com todos os Presidentes de Junta de Freguesia do 

Concelho, realizada em 2014-12-12, foi acordado estabelecer os Acordos de Execução de 

Delegação de Competências para o triénio 2015-2017, com todas as Freguesias e a Câmara 

Municipal na concretização de algumas das competências desta última, por forma a continuar a 

servir cabalmente e em proximidade as solicitações básicas dos munícipes; -------------------------  

 ---------- Tendo ainda em consideração que: --------------------------------------------------------------  

 ---------- • A Colaboração com as Freguesias na Execução de Ações da Competência do 

Município, se tem revelado uma medida descentralizadora que contribui para a consolidação da 

democracia participada e que beneficia as populações; --------------------------------------------------  

 ---------- • Este modelo de colaboração deve ser acompanhado dos meios necessários ao seu 

adequado exercício, num quadro de exigente utilização e racionalização dos recursos 

financeiros, para um maior rigor e eficácia da sua gestão, de forma a ser dado cumprimento 

integral aos princípios gerais da boa conservação e manutenção do património público, 

prossecução do interesse público e da legalidade; --------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea 
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m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que esta delibere 

aprovar a celebração de parcerias entre as Juntas de Freguesia do Concelho de Odemira e a 

Câmara Municipal na concretização de algumas das competências desta última, as quais se 

regerão pelas minutas Anexas à presente proposta para o triénio 2015-2017, pelos Acordos de 

Execução de delegação de competências e pelos Contratos Interadministrativos, e bem assim, 

aprovar de remeter o assunto para efeitos de autorização à Assembleia Municipal nos termos e 

para os efeitos da alínea k) do n.º1 do artigo 25.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 15 de dezembro de 2014 --------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Engº. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, procedeu a uma explicação 

detalhada da proposta em causa, em suporte power point. ----------------------------------------------  

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

de São Teotónio, que apresentou a Declaração de Voto escrita que seguidamente se transcreve 

na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Voto favoravelmente os acordos e contratos por questão de solidariedade para com 

todos os colegas Presidentes de Junta. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não deixo contudo de afirmar o meu desacordo relativamente aos métodos e critérios 
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adotados, nomeadamente a avaliação feita em relação à área da Freguesia, ao número de 

habitantes, às povoações existentes e às áreas consideradas Praias da Freguesia. -------------------  

 ---------- Não posso aceitar que existam dois pesos e duas medidas dentro do mesmo concelho, 

havendo “perímetros” claramente beneficiados em relação a outros.” --------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que questionou sobre os critérios que 

diferenciavam os Acordos de Execução dos Contratos Interadministrativos, uma vez que no seu 

entender só existem contratos quando há acordos. -------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que de acordo com 

o artigo cento e trinta e dois da Lei número setenta e cinco, barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, algumas das competências da Câmara Municipal são obrigatoriamente delegadas nas 

freguesias e por esse motivo são estabelecidos os Acordos de Execução. Em algumas outras 

matérias, como por exemplo nos transportes escolares, onde não se estabelece uma delegação 

mas sim uma colaboração, são efetuados os Contratos Interadministrativos, que poderão ser 

facultativos. Informou ainda que aquele era o entendimento dos municípios e as indicações da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------------------------------------  

 ---------- Revelou ainda que não concordava que as competências estabelecidas naquele artigo 

fossem obrigatoriamente delegadas nas freguesias. Considerou ainda curioso o facto de não 

existir qualquer penalização prevista na lei para quem não cumprisse os cento e oitenta dias 

para celebração dos acordos após instalação. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que considerou que os 

Acordos de Execução eram destinados às matérias que estavam definidas na lei para a 

transferência de competências entre os municípios e as freguesias. Já os Contratos 

Interadministrativos eram estabelecidos para as restantes áreas, tendo em conta o entendimento 

de ambas as partes. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Anabela Gamito, Presidente da Junta e Freguesia de Vila Nova de 
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Milfontes que perguntou se os Acordos de Execução mantinham-se iguais durante o mandato 

ou poderiam ser negociáveis à posteriori, relembrando que Vila Nova de Milfontes ia ter um 

jardim público, o qual não estava previsto na componente “Espaços Verdes” dos Acordos de 

Execução. Neste sentido, considerou que havendo alteração da situação atual, os critérios 

estabelecidos já não eram aplicáveis. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que considerou que os 

Acordos de Execução estavam previstos para três anos e não pressupunham qualquer alteração 

aos critérios de atribuição. Nesse sentido, questionou o porquê de ter sido estabelecido, na 

maioria dos critérios, pesos de cerca de oitenta por cento. ----------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou os 

Acordos de Execução vigorarão para os três anos e apenas serão modificados se houver uma 

alteração na legislação, considerando que no espírito da lei se pretende criar alguma 

estabilidade. Os Contratos Interadministrativos podem ser alterados, por exemplo se existirem 

novas competências consideradas pertinentes. Referiu ainda que a legislação prevê a denúncia 

dos Acordos se uma das partes não estiver de acordo e, bem assim, relembrou que os critérios 

continuam estáveis também em situações em que se verifique um decréscimo do valor em 

relação ao inicialmente estabelecido, dando como exemplo os consumos de água, cuja 

tendência tem vindo a decrescer. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à questão da Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que a 

proposta em causa resulta de vários “ensaios” efetuados pelo Grupo de Trabalho constituído 

para o efeito, o qual considerou que aquela era a proporção que melhor se adequava aos 

critérios da coesão, equidade e variação populacional, num concelho em que existiam duas 

realidades distintas, o interior e o litoral. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, reconhecia a preocupação dos Senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia, tendo em conta que a lei transferia para as freguesias um rol de exigências que não 
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são acompanhadas dos respetivos recursos e se não existisse aquele tipo de parcerias com os 

municípios, muito dificilmente as freguesias, com os seus meios, conseguiam executar as 

competências que lhe são atribuídas por lei.---------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que referindo-se à componente “Equipamentos 

Municipais”, informou que apenas quatro freguesias estavam contempladas. Nesse sentido, 

perguntou se existissem novos equipamentos, dando como exemplo os investimentos previstos 

no Orçamento Participativo, seria efetuada alguma correção. ------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que os Acordos de 

Execução estão previstos para os três anos, sendo que qualquer novo equipamento será da 

responsabilidade municipal. Relembrou ainda que nem todos os projetos resultantes do 

Orçamento Participativo conferem responsabilidade municipal, dado que alguns equipamentos 

construídos são da responsabilidade das associações.----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor José Ribeiro e Castro que considerou que estava em causa uma lei 

de transição e, por esse motivo, os Acordos de Execução eram referentes a competências dos 

municípios que eram delegadas nas freguesias, ou seja, apontava para uma delegação 

obrigatória de matérias específicas. Considerou ainda que estavam em causa competências que 

tendencialmente são consolidadas nas freguesias e os municípios vão “negociando” a forma 

como vão transferindo os recursos (humanos, patrimoniais e financeiros) adequados para que 

aquelas competências passem a ser estavelmente exercidas pelas Juntas de Freguesia. Referiu 

ainda que, por esse motivo, os Acordos de Execução eram estabelecidos para o mandato e 

poderiam passar para o mandato seguinte, se não fossem denunciados. ------------------------------     

 ---------- Relativamente aos Contratos Interadministrativos considerou que se tratavam de 

competências partilhadas que dependiam mais da criatividade, da versatilidade e da vocação 

mais ou menos centralizada de cada autarquia. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, considerou que nos Acordos de Execução era importante efetuarem um 
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acompanhamento, para verificarem em que medida as Juntas de Freguesia consolidavam na sua 

esfera, ao longo do mandato, a capacidade humana, técnica e financeira para desempenharem 

na íntegra as competências delegadas. ----------------------------------------------------------------------  

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

Freguesia de São Teotónio, que considerou que algumas áreas não tinham sido equacionadas, 

designadamente em relação aos cemitérios, referindo que na sua freguesia existiam dois da 

responsabilidade da Junta de Freguesia, cujas receitas não eram suficientes para cobrir as 

despesas, relembrando que o cemitério existente na sede de concelho era de responsabilidade 

municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que os cemitérios 

não tinham sido equacionados, porque na legislação está expresso que os cemitérios 

propriedade da freguesia são da competência das respetivas Juntas de Freguesia. ------------------   

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

foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, um voto contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quatro 

abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos 

membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e uma abstenção do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto três: PROPOSTA Nº 51/2014 P - REGULAMENTO DO PROGRAMA 

MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E EMPREGO "ODEMIRA EMPREENDE": Foi 

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

documentos desta sessão: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “6 - ASSUNTO N.º 0795-2014 - PROPOSTA Nº 51/2014 P - REGULAMENTO DO 

PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E EMPREGO "ODEMIRA 
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EMPREENDE" ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 51/2014 P, datada de 12/12/2014, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta nº. 51/2014 P ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E 

EMPREGO “ODEMIRA EMPREENDE” ----------------------------------------------------------------  

 ---------- I. Enquadramento ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vivemos tempo de escassez de recursos, perspetivando-se um futuro próximo muito 

marcado por processos de “ajustamento”, competindo aos governantes a construção de políticas 

equilibradas respondendo com responsabilidade aos novos desafios. ---------------------------------  

 ---------- Os novos desafios que enfrentamos exigem o Estado e as Autarquias ao serviço de 

todos os cidadãos, com um papel imprescindível na promoção da qualidade do serviço público 

prestado e no envolvimento dos cidadãos no processo de elaboração, execução e avaliação das 

políticas públicas, da eficiência, na afetação de recursos, na garantia de equidade, da igualdade 

de oportunidades e na procura de quadros de afirmação e desenvolvimento das comunidades 

locais. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É pois necessário encontrar novos instrumentos e abordagens, novas ferramentas e 

uma forma diferente de governação local, afirmando novos compromissos na construção de 

territórios inteligentes, sustentáveis e inclusivos, nos termos da Estratégica Europa 2020. --------  

 ---------- É neste quadro que os autarcas são cada vez mais vistos como a figura de “empresário 

público” no que isso significa de procura de sustentabilidade das suas organizações e territórios 

e na dinamização de projetos que acrescentam valor.  ---------------------------------------------------  

 ---------- O desenvolvimento de políticas municipais que promovam o crescimento e 

desenvolvimento económico, o emprego e a coesão social, alicerçadas em princípios de 

responsabilidade social, ambiental e de sustentabilidade, são os nossos desafios e 
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compromissos atuais nos tempos mais próximos. --------------------------------------------------------  

 ----------- II. Diagnóstico Temático e Territorial-----------------------------------------------------------  

 ----------- 1.1 Coesão Social ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com o aumento da esperança média de vida e do índice de longevidade, a diminuição 

da taxa de natalidade e a manutenção do índice de fecundidade colocam-se novos problemas e 

desafios no contexto presente e futuro do ponto de vista económico e social. Com efeito, um 

dos traços mais marcantes da dinâmica demográfica nacional prende-se com o fenómeno do 

envelhecimento populacional, particularmente visível na região do Alentejo. -----------------------  

 ----------- Nas últimas décadas, observou-se o aumento significativo do número de idosos. Se, 

no ano de 2001, a percentagem de jovens (com idade até 15 anos) era de 16% e a de idosos 

(com idade igual ou superior a 65 anos) de 16,4%, no ano de 2011, verifica-se que a população 

idosa corresponde já a 19% da população total.  ----------------------------------------------------------  

 ----------- Neste âmbito, o fenómeno do envelhecimento é expressivo no território do Alentejo 

Litoral, em que a população jovem corresponde a 12,9% e a população idosa a 23,9% da 

população total, valores claramente acima do referencial nacional. Neste âmbito, Odemira 

apresenta o valor mais elevado (acima de 25%) de população idosa, dinâmica motivada pela 

quebra das componentes natural e migratória. ------------------------------------------------------------  

 ----------- De realçar, que apesar de integrar a faixa litoral do país, o Alentejo Litoral perdeu 

população entre 2001 e 2011, em todas as faixas etárias (exceção para Sines). ----------------------  

 ----------- As tendências demográficas evidenciam o preocupante envelhecimento da população, 

constituindo um poderoso constrangimento a todo o processo de desenvolvimento económico e 

social, se não houver capacidade de as contrariar progressivamente e inverter esta tendência. Os 

indicadores estatísticos da última década apontam para a ameaça da sustentabilidade social do 

Alentejo Litoral, com índices de envelhecimento, dependência de idosos e longevidade, muito 

elevados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por outro lado, a taxa de abandono escolar precoce evoluiu favoravelmente ao longo 

dos últimos doze anos. A região do Alentejo regista uma taxa de 19,4%, valor abaixo do país 

(20,8%).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda neste âmbito, Odemira revela ser um dos concelhos onde se regista redução na 

taxa de insucesso escolar (9%), valor ligeiramente acima do referencial nacional (8%) e abaixo 

da média do Alentejo Litoral (10%). Os fatores associados ao insucesso escolar conduzem a 

situações de abandono prematuro do percurso escolar. --------------------------------------------------  

 ---------- A leitura desta tendência pesada, expressa uma mensagem forte, o Alentejo Litoral e o 

concelho de Odemira continuam em perda de população, esta tornou-se mais envelhecida, mas 

mais qualificada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.2 Emprego ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A sub-região, em 2012, apresentava uma taxa de atividade media superior a 40% 

sendo esta mais baixa (38,72%) em Odemira, apresentando o valor mais elevado de taxa de 

desemprego (15,98%), valor acima da média do país (15,7%). ----------------------------------------  

 ---------- O estado atual da sub-região Alentejo Litoral acompanhou a crise generalizada que se 

instalou no país. O aumento da taxa de desemprego é uma realidade nacional que entre 2009 e 

2012 se verificou em todos os concelhos. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O dinamismo do tecido empresarial do Alentejo Litoral, expresso na taxa positiva de 

criação líquida de emprego, supera o padrão alentejano e nacional e parece refletir-se não só 

nos territórios onde a influência do Porto de Sines é mais direta mas também em concelhos 

onde os setores agroalimentar e turístico ganharam maior projeção, como Odemira e Grândola.  

 ---------- Uma análise mais fina do desemprego, por concelho, permite constatar que o Alentejo 

Litoral apresentava, em 2012, um índice de desemprego 27 pontos percentuais abaixo do 

referencial nacional. O concelho onde a dinâmica do desemprego é mas expressiva é em 

Odemira (2 pontos percentuais abaixo do país). Do ponto de vista das habilitações verifica-se 
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que 61% da população desempregada possuía o ensino básico.  ---------------------------------------  

 ----------- O desemprego incide essencialmente nos indivíduos que possuem o ensino básico. No 

entanto, importa destacar que, entre 2006 e 2012, constatou-se o aumento do desemprego em 

indivíduos com o ensino secundário (passou de 15% para 27%) e superior (de 5% para 8%). ----  

 ----------- 1.3 Especialização Produtiva. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda que a análise do crescimento do VAB (Valor Acrescentado Bruto) nos vários 

setores que compõem a estrutura produtiva demonstre a capacidade da sub-região acompanhar 

o ritmo de crescimento setorial médio nacional - isto é, face ao padrão nacional, o crescimento 

do VAB desde 1995 tem sido “puxado” não só pelos setores em que a região é mais 

especializada e apresenta níveis de produtividade mais elevados, como a agricultura, energia e 

petroquímica, mas também pelo comportamento positivo de outras atividades como o 

comércio, restauração e alojamento, atividades imobiliárias, atividades de consultoria, 

científicas, técnicas e similares, atividades administrativas e serviços de apoio – o perfil 

produtivo sub-regional evidencia uma forte dependência do aproveitamento de economias de 

escala e dos recursos naturais e uma fraca dependência de exploração de fatores de 

competitividade mais avançados baseados em diferenciação do produto ou com maior conteúdo 

tecnológico e de conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.4 Infraestruturas de Suporte --------------------------------------------------------------------  

 ----------- O reconhecimento das dificuldades em infraestruturas de suporte à atividade 

económica tem justificado um conjunto de investimentos públicos no acolhimento empresarial, 

incubação, formação, apoio ao empreendedorismo e I&D (ex.: ZIL’s e Zonas de Atividades 

Económicas e Gabinetes de Apoio ao Empresário nos vários concelhos). Os casos de sucesso 

na concretização de investimentos privados nos setores estratégicos têm surgido mais como 

sinais de oportunidades de valorização económica do que como exemplos de uma tendência 

consolidada de densificação e qualificação do tecido empresarial. ------------------------------------  
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 ---------- 1.5 Matriz Empresarial ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com base nos dados mais atualizados apresentados pelo INE, existiam em Portugal 

em 2010, 1.168.964 empresas. Deste número e segundo a mesma fonte, 99,9% eram micro 

pequenas e médias empresas (PME).  ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estas empresas empregavam em 2010, 77,6% do pessoal ao serviço no território 

nacional e eram responsáveis por cerca de 55% do volume de negócios realizado pelo total do 

setor. A maioria destas empresas encontram-se sedeadas nas regiões Norte e Lisboa (61,8% no 

conjunto das duas regiões). No Alentejo, em 2010, estavam sedeadas 81.453 empresas, 

empregando 204.936 pessoas e em 2011, Odemira tinha 2.208 sociedades comerciais. -----------  

 ---------- Já em 2013 a matriz empresarial de Odemira era caracterizada maioritariamente por 

microempresas (91%) e assim distribuídas pelos sectores de atividade. ------------------------------  

 ---------- Na atual matriz empresarial local importa destacar, as atividades económicas ligadas à 

agricultura e indústrias agroalimentares que têm vindo a desempenhar um papel fulcral no 

perfil da especialização regional, sub-regional e com primazia local em Odemira. -----------------  

 ---------- III. Constrangimentos de Contexto --------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.1 Gerais --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao longo da última década emergiram alguns nichos de especialização diferenciada, 

em consequência do aparecimento de investimentos potenciadores de novas fileiras. Assim, 

importa referir o potencial associado à fileira ligada às atividades do turismo e lazer, e à fileira 

agroflorestal e de produtos tradicionais, ancorada na dinâmica dos produtos agropecuários de 

qualidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O setor do turismo foi sem dúvida um dos que mais cresceu na última década no 

concelho de Odemira. Ainda que a maioria das iniciativas empresariais esteja localizada na 

faixa litoral, existem também alguns exemplos bem-sucedidos no interior.  -------------------------  

 ---------- Na última década surgiram iniciativas inovadoras, como são os casos das “Casas 
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Brancas” e da “Rota Vicentina”, que demonstram as vantagens de num território tão vasto os 

empresários funcionarem em rede, potenciando os recursos e a ligação litoral-interior, 

apostando na criação de rotas turísticas que façam esta ligação, pois o turismo tem a capacidade 

de trazer pessoas, de dar a conhecer o nosso património material e imaterial, mas também de 

mostrar os nossos produtos locais, potenciando o seu consumo e comercialização. ----------------   

 ----------- Neste âmbito verificam-se muitos constrangimentos por parte das empresas nacionais, 

nomeadamente por parte das micro, pequenas e médias empresas. Estes constrangimentos 

dizem respeito a variadíssimas razões, nomeadamente o difícil acesso aos fundos comunitários. 

Outro constrangimento estrutural que se tem vindo a acentuar é o acesso ao crédito bancário, 

que é escasso e muito caro, praticando-se preços que não incentivam ao investimento e que por 

vezes, nem confere às empresas a tesouraria necessária à sua normal operação. --------------------  

 ----------- Outra dificuldade estrutural do nosso tecido empresarial é consequência da deficiente 

estrutura de capital das empresas que normalmente existe. Normalmente dispõem de poucos 

capitais próprios, financiando-se maioritariamente por capitais alheios, o que as sobrecarrega 

ao nível do serviço da dívida e que as restringe devido aos rácios económico-financeiros em 

que resultam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As empresas da sub-região, e Odemira não é exceção, à semelhança do que se verifica 

a nível nacional, são maioritariamente micro, pequenas e médias empresas (mais de 90%), 

possuindo poucos funcionários e com pouca disponibilidade para se dedicar a temáticas como o 

acesso ao crédito, programas comunitários, internacionalização, etc. ---------------------------------  

 ----------- Os constrangimentos identificados para o total do País, são os mesmos que se podem 

identificar para a região, sendo que nesta se potenciam pelo grau de interioridade a que estamos 

sujeitos, pelas assimetrias existentes entre a sub-região e o País, que se traduzem numa baixa 

densidade populacional da região, o que se verifica também ao nível do tecido empresarial. -----  

 ----------- Recentemente, a aplicação de medidas de ajustamento económico e financeiras ao 
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País agravaram as condições económicas no território nacional, nomeadamente no que às 

empresas diz respeito. Este agravamento fez-se sentir a variados níveis, como são os casos do 

acesso ao crédito, o cumprimento das obrigações fiscais, o cumprimento para com 

fornecedores, o cumprimento de clientes para com as empresas, a quebra na procura interna, 

entre outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As empresas que mais dificuldades estão a ter neste ajustamento são as empresas de 

menor dimensão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao nível da I&D o Alentejo Litoral está aquém dos parâmetros médios nacionais, 

havendo um muito baixo investimento das empresas em atividades de I&D, o que se traduz 

numa incipiente mobilização do, já de si rarefeito, tecido económico e empresarial para a 

inovação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.2 Principais Constrangimentos -----------------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com a tipologia da OCDE para as regiões segundo o seu perfil económico, 

o concelho de Odemira pode ser classificado como um território de setor primário intensivo e 

inserido num processo de desertificação económica e populacional, pelo que as recomendações 

em termos de estratégia passam pela atração e valorização de recursos humanos e criação de 

massa crítica, aproveitando o potencial endógeno. -------------------------------------------------------  

 ---------- Só uma estratégia de desenvolvimento territorial participada e apropriada pelos seus 

agentes mais representativos pode ter sucesso em termos dos resultados que todos 

ambicionamos, nomeadamente em termos de crescimento, de qualificação do capital humano e 

do emprego. Para tal, terá de contar com a imprescindível colaboração e parceria dos atores 

regionais e sub-regionais representativos das diferentes dimensões (económica, social, 

ambiental, política e administrativa) para que a estratégia de desenvolvimento e a 

operacionalização dos seus instrumentos de execução tenham sucesso. ------------------------------  

 ---------- Das conclusões e resultados de Encontros e Debates, bem como dos contributos da 
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CIMAL no âmbito da elaboração e discussão pública do PAR Alentejo 2020 e dos elementos 

de suporte à definição da Estratégia de Desenvolvimento Territorial e respetivo Plano de Ação 

do Alentejo Litoral, evidenciam-se os seguintes pressupostos:  ----------------------------------------  

 ----------- 1. Necessidade de alterar o paradigma dos investimentos, orientando o próximo ciclo 

de investimento para objetivos de desenvolvimento económico e criação de emprego, que 

permitam tornar a base económica do Alentejo Litoral mais qualificada e competitiva e retomar 

uma dinâmica de convergência com outras regiões desenvolvidas do País. --------------------------  

 ----------- 2. Necessidade de concentrar esforços na atração de investimento privado, condição 

motora da qualificação do tecido empresarial e produtivo, do desenvolvimento económico e da 

criação de emprego, assumindo-se este último como o principal resultado a atingir. ---------------  

 ----------- 3. Necessidade de construir uma estratégia sustentável, a partir das especificidades e 

recursos do Alentejo Litoral, do que é genuíno e intrínseco e não do que é comum e suscetível 

de replicação noutras partes do País ou do Mundo, intenção que implica, desde logo, a 

identificação clara e inequívoca das especificidades sub-regionais nos contextos regional, 

nacional e internacional, que podem contribuir para a sua afirmação competitiva em cada um 

destes contextos territoriais. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.3. Opções para Potenciar Oportunidades -----------------------------------------------------  

 ----------- Para minimizar ou superar os constrangimentos referenciados, torna-se imprescindível 

a implementação de apoios de proximidade às empresas, que as auxiliem a trabalhar em 

parceria, de forma a ganhar escala, simplificando processos de acesso ao crédito, 

licenciamento, fundos comunitários, acesso a novos mercados, etc.  ----------------------------------  

 ----------- Por outro lado, existem no interior do concelho produtos de elevado valor económico 

que devidamente explorados podem trazer um valor acrescentado à região. Produtos como a 

caça, o mel, os cogumelos e o medronho são apenas alguns exemplos. Devemos apostar na 

diferenciação, na inovação, na qualidade, encontrar novos nichos de mercado, sem nunca 



-19- 

29-12-2014 

esquecer a viabilidade e sustentabilidade de produção dos mesmos. ----------------------------------  

 ---------- Neste quadro, a estratégia de desenvolvimento do concelho, pelas suas características 

próprias, deverá estar em consonância com o princípio do crescimento sustentável, 

promovendo uma utilização mais eficiente, racional e verde dos seus recursos, passando pela 

dinamização de um programa de incentivos, competitividade e inovação que incorpore uma 

oferta completa de recursos por via de apostas transversais. --------------------------------------------  

 ---------- Neste enquadramento, o concelho de Odemira posiciona-se como um território que 

dispõe de recursos e produtos de qualidade e que promove o funcionamento em rede de 

empresas e centros de incubação para construir uma trajetória de inovação e de acolhimento e 

atração de empresas. Trata-se de posicionar estratégica e operacionalmente um território amigo 

da economia e das empresas e que dispõe de quadros e instituições qualificadas para apoiar o 

desenvolvimento empresarial nas suas múltiplas dimensões. -------------------------------------------  

 ---------- O concelho de Odemira é um território com vocação turística onde é possível 

aprender e vivenciar valores naturais únicos, um território que oferece condições para trabalhar 

e viver, ambicionando atrair pessoas e empresas. --------------------------------------------------------  

 ---------- As especificidades e as necessidades de desenvolvimento atual do concelho de 

Odemira, exigem intervenções de política e de investimentos públicos orientados para corrigir 

as condições periféricas que o caracterizam. Neste entendimento, é imperioso dotar o concelho 

de Odemira de instrumentos específicos e acrescidos relativamente à generalidade das situações 

de apoio comunitário. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste novo ciclo, caberá um papel dinamizador ao Município a nível do 

desenvolvimento económico, procurando contribuir para:  ---------------------------------------------  

 ---------- (i) valorizar as valências do território para a atração de investimento, o acolhimento e 

instalação de empresas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (ii) promover o concelho externamente, transmitindo a imagem de uma terra que 
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dispõe de recursos materiais e humanos para produzir riqueza e proporcionar emprego. ----------  

 ----------- Este é o contexto em que faz sentido, também, garantir o apoio dos fundos 

comunitários a iniciativas de valorização e projeção das vertentes identitárias locais nos 

domínios ambiental, patrimonial, histórico, cultural e social, que complementem a imagem de 

um território amigo da economia que sabe traçar uma via de crescimento inteligente. O outro 

direcionamento das prioridades estratégicas de intervenção deverá ser orientado para o 

desenvolvimento rural e local por forma a preservar a identidade dos lugares e manter uma 

demografia viva, com limiares de conservação dos recursos e de iniciativas geradoras de 

atratividade, sem os quais se torna inviável qualquer estratégia de combate ao despovoamento 

que atinge este território. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- IV. Objetivos a Prosseguir  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.1 Gerais --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Facilitar a diversificação, a criação e o desenvolvimento das pequenas empresas, bem 

como da criação de empregos, promovendo a inclusão social, a redução da pobreza e o 

desenvolvimento económico das zonas rurais, com especial incidência nos seguintes domínios:  

 ----------- 1. Fomentar o empreendedorismo, tendo em consideração as características 

diferenciadoras do concelho; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Majorar projetos promovidos por jovens; ---------------------------------------------------  

 ----------- 3. Majorar projetos a desenvolver em freguesias do interior do concelho; ----------------  

 ----------- 4. Majorar investimentos associados à economia familiar e de redes de vizinhança, 

designadamente relacionados com os produtos endógenos (ex.: projetos ligados ao saber 

tradicional e à identidade cultural); -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Majorar projetos que promovam a reabilitação urbana, designadamente de edifícios 

devolutos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6. Simplificar ao máximo o processo de licenciamento das iniciativas empresariais; ---  
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 ---------- 7. Fomentar uma política associada ao acolhimento empresarial através da atribuição 

de vantagens fiscais. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.2. O Papel dos Incentivos Municipais --------------------------------------------------------  

 ---------- Os incentivos municipais em complemento com os fundos comunitários e o 

autofinanciamento deverão ter um papel fundamental nas opções de desenvolvimento, no 

impulsionar das novas iniciativas e apoiar as empresas, devendo: -------------------------------------  

 ---------- 1. Reforçar a competitividade das micro, pequenas e médias empresas;  ------------------  

 ---------- 2. Fomentar o empreendedorismo nas áreas emergentes na economia local, apoiando 

os projetos tradicionais e já disseminados; ----------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Promover o emprego; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Investir nas competências e na aprendizagem ao longo da vida; -------------------------  

 ---------- 5. Incentivar à Fixação de Empresas nos Parques Empresariais Municipais; -------------  

 ---------- 6. Premiar e Divulgar as boas iniciativas empreendedoras locais; --------------------------  

 ---------- 7. Reduzir a carga fiscal dos impostos, taxas e tarifas municipais sobre as empresas. --  

 ---------- V. O Programa “Odemira Empreende” ---------------------------------------------------------  

 ---------- 1.1 Perspetiva do Programa -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A observação menos atenta de algumas tendências fortes, aparentemente favoráveis 

para o concelho, encobrem a existência de fortes assimetrias no seu seio. Assim, quer nos perfis 

de especialização produtiva, nas dinâmicas do emprego, do comércio externo e dos saldos 

migratórios há que ter em conta de forma mais objetiva as especificidades intraconcelhias, 

requerendo uma análise mais fina da realidade. Acreditamos que só dessa forma um plano 

objetivo e realista poderá sustentar uma visão transformadora e que vá ao encontro das 

necessidades específicas do nosso território. --------------------------------------------------------------  

 ---------- No contexto descrito conclui-se da necessidade de implementação de um Programa de 

incentivo ao Empreendedorismo e Emprego, indutor da necessária dinamização económica, 
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sendo indispensável que as Micro Empresas sejam alvo de um tratamento diferenciado face às 

restantes empresas, visto que caraterizam a grande maioria do tecido económico do concelho e 

são decisivas na coesão local e territorial.  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.2. Objetivos do Programa -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Conscientes que vivemos num momento de viragem do modelo económico e do papel 

das Autarquias Locais, conscientes ainda da escassez de recursos e da importância de uma 

atitude de maior proatividade das entidades públicas no incentivo ao acréscimo de 

competitividade das economias locais, pretendemos com este programa contribuir para a 

conceção e implementação de um novo figurino de desenvolvimento local. -------------------------  

 ----------- Tal configuração deverá basear-se no aproveitamento da dotação dos seus recursos 

naturais e patrimoniais, aliada à atração e retenção de recursos humanos qualificados, geradores 

de inovação e criatividade que aliado a uma maior interação entre a ciência e a tecnologia 

consegue perenizar.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira Empreende constitui um Programa Municipal de Empreendedorismo e 

Emprego que visa a promoção do desenvolvimento económico no concelho, através de um 

conjunto de medidas e ações com o objetivo de dinamizar e impulsionar o tecido empresarial e 

a criação de emprego local. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os objetivos gerais do Programa são: -----------------------------------------------------------  

 -----------  - Promoção do Crescimento Económico Sustentável; ---------------------------------------  

 -----------  - Captação de Novos Investimentos;------------------------------------------------------------  

 -----------  - Criação de Emprego; ----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Qualificação do Tecido Empresarial; ---------------------------------------------------------  

 -----------  - Contributo para a Coesão Territorial; ---------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eixos do Programa são: -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Eixo I - Atração de Novas Iniciativas Empresariais ----------------------------------------  
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 ----------  - Eixo II - Apoio às Atividades Económicas e à Criação de Emprego --------------------  

 ----------  - Eixo III - Estimulo à Inserção e Valorização Profissional ---------------------------------  

 ---------- As Medidas por Eixo do Programa são: --------------------------------------------------------  

 ---------- - Eixo I - Atração de Novas Iniciativas Empresariais -----------------------------------------  

 ---------- • M1: Implementação de Incubadoras de Empresas; ------------------------------------------  

 ---------- • M2: Incentivos à Fixação de Empresas nos Parques Empresariais; ----------------------  

 ---------- • M3: Criação de novos Parques Empresariais; ------------------------------------------------  

 ---------- • M4: Apoio Financeiro ao Investimento; ------------------------------------------------------  

 ---------- • M5: Isenção de Taxas Municipais nos Processos de Licenciamento; --------------------  

 ---------- • M6: Criação do Prémio Municipal Espírito Empreendedor; -------------------------------  

 ----------  - Eixo II - Apoio às Atividades Económicas e à Criação de Emprego --------------------  

 ---------- • M1: Instalação do Gabinete de Apoio ao Empreendedor; ----------------------------------  

 ---------- • M2: Implementação de Política de Competitividade Fiscal; -------------------------------  

 ---------- • M3: Programa de Apoio à Modernização e Promoção do Comércio Local; ------------  

 ---------- • M4: Criação do Manual do Investidor; --------------------------------------------------------  

 ---------- • M5: Apoio à criação do Próprio Emprego; ---------------------------------------------------  

 ---------- • M6: Criação do Guia de Apoio ao Sistema de Industria Responsável (SIR); -----------  

 ---------- • M7: Implementação da Via Verde Empresário; ---------------------------------------------  

 ---------- • M8: Potenciação do Balcão do Empreendedor. ----------------------------------------------  

 ----------  - Eixo III - Estimulo à Inserção e Valorização Profissional ---------------------------------  

 ---------- • M1: Odemira Qualifica-te - Programa de Ocupação de Desempregados e Recém 

Licenciados; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • M2: Implementação da Bolsa de Emprego Municipal; -------------------------------------  

 ---------- • M3: Dinamização do Gabinete de Inserção Profissional (GIP); ---------------------------  

 ---------- • M4: Apoio à Valorização Profissional em contexto de Trabalho. ------------------------  
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 ----------- VI. Proposta -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Odemira entende como de interesse municipal as iniciativas 

empresariais que contribuem para o desenvolvimento e dinamização do Município, assumindo 

as funções de impulsionador e facilitador da sua atuação. ----------------------------------------------  

 ----------- No contexto descrito identifica-se a necessidade de incentivar o investimento 

empresarial no Município de Odemira, nomeadamente todo o investimento que seja relevante 

para o desenvolvimento sustentado e que contribua para a criação de novos postos de trabalho, 

apostando na qualificação, na inovação e nas novas tecnologias. --------------------------------------  

 ----------- É urgente encontrar soluções para atrair investidores, inovar e promover a criação de 

emprego criando condições para que em especial os jovens possam desenvolver a sua atividade 

e aplicar os seus conhecimentos na sua terra.  -------------------------------------------------------------  

 ----------- É necessário um comprometimento de todos os agentes de desenvolvimento local e 

regional, de modo a que as iniciativas individuais possam ser complemento de um projeto 

global. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pretende-se com este Regulamento definir medidas e mecanismos concretos de apoio 

e de incentivo à atividade empresarial, designadamente no que concerne ao 

microempreendedorismo, no Município de Odemira, assim contribuindo para a modernização 

do seu tecido empresarial, para a fixação de população, sobretudo jovens e, de um modo global, 

para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento social da população residente. ----------  

 ----------- Neste contexto, importa sistematizar as formas e modalidades de apoio às iniciativas 

empresariais e de criação de emprego que prossigam atividades económicas de interesse 

municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, ao abrigo do disposto no artigo 241.° da Constituição da República 

Portuguesa, da alínea d) do artigo 15.º, e dos n.ºs 2 e 3 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, 

conjugado com as alíneas j) e m) do n.º 2 do artigo 23.°, g) do n.º 1 e k) do n.º 2 do artigo 25.º e 
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alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo Ida Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é elaborado o 

presente projeto de Regulamento Municipal do Programa Odemira Empreende, para apreciação 

pública e posterior aprovação definitiva pelo órgão deliberativo municipal, nos termos da alínea 

g) do n.º 1 do artigo 25.º do mencionado Anexo. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 12 de dezembro de 2014 --------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. -------------------------------------------------  

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

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, o Senhor Vereador Ricardo Cardoso procedeu a uma explicação 

detalhada, em suporte power point, dos quatro Regulamentos inseridos no Programa Municipal 

“Odemira Empreende”, correspondentes aos pontos três a seis da presente Ordem de Trabalhos.  

 ---------- O Senhor José Ribeiro e Castro felicitou o Executivo Municipal e em particular o 

Senhor Vereador Ricardo Cardoso pela apresentação efetuada e, bem assim, manifestou o seu 

acordo com os Regulamentos em causa, considerando que se tratava de uma iniciativa bastante 

interessante. Referiu ainda que iria aguardar expectante o resultado da avaliação anual, 

designadamente no que respeita ao número de candidaturas apresentadas e aceites. ---------------  

 ---------- Por último, sugeriu que no Regulamento Municipal do Prémio Espírito Empreendedor 

não houvesse a limitação de idade até aos trinta e cinco anos. Disse ainda que sem prejuízo de 

se implementarem outros métodos de forma a impulsionar o espírito empreendedor dos jovens, 

devia ser dada também atenção aos desempregados de longa duração que queiram desenvolver 

os seus negócios. Nesse sentido, considerou que deveria também ser criado um prémio para 

pessoas com mais de trinta e cinco anos, podendo este ser um estímulo à promoção de 
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iniciativas empresariais que poderão dar uma resposta importante aos problemas existentes 

naquele setor da população. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Teotónio, que partilhou da mesma opinião do membro antecessor, considerando também que 

deveria ser alargada a faixa etária. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, relembrou que estavam a criar incentivos para os jovens empreendedores 

se instalarem em zonas industriais e, nesse sentido, relembrou que em São Teotónio apesar de 

existir um grande número de empresas comerciais e industriais, não havia uma zona industrial 

que pudesse receber os candidatos interessados. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou relativamente à 

faixa etária que a sugestão também foi alvitrada na reunião do Executivo Municipal e por esse 

facto o Regulamento tinha sofrido alguns ajustamentos, sendo constituídos dois prémios, um 

para os jovens e outros para as novas iniciativas empresariais constituídas há menos de três 

anos. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação às zonas industriais, relembrou que no concelho existem algumas zonas 

industriais de iniciativa municipal e privada, mas que até à data não estavam completamente 

preenchidas. Nesse sentido, considerou que esta iniciativa municipal seria um complemento e 

incentivo para impulsionar novamente as zonas industriais existentes no concelho. ----------------  

 ----------- Por último, referiu que o Município de Odemira está fortemente empenhado em 

adquirir zonas para fixação empresarial e informou que, nesta data, tinha sido assinada a 

escritura de aquisição do terreno para esse efeito em Sabóia. Quanto às zonas industriais 

existentes em São Teotónio, referiu que existem duas iniciativas privadas e a maior já tinha 

sido, por várias vezes, alvo de negociação municipal, sem qualquer acordo por parte dos 

proprietários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 
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foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: PROPOSTA DO REGULAMENTO DO NINHO DE EMPRESAS: 

Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta sessão: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0788-2014 - PROPOSTA DO REGULAMENTO DO NINHO DE 

EMPRESAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1232, datada de 15/12/2014, proveniente da Divisão de 

Desenvolvimento Económico, na qual consta que o Município de Odemira pretende com a 

implementação do "Odemira Empreende" ter uma postura pró-ativa de estímulo ao 

empreendedorismo, de forma a impulsionar o espírito empreendedor e por essa via ser capaz de 

catapultar o concelho, para um patamar de desenvolvimento convergente com os principais 

municípios do território nacional. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nessa conformidade, propõe-se a aprovação da Proposta do Regulamento do Ninho 

de Empresas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 
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Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: PROPOSTA DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO PRÉMIO 

ESPÍRITO EMPREENDEDOR: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0797-2014 - PROPOSTA DO REGULAMENTO MUNICIPAL 

DO PRÉMIO ESPÍRITO EMPREENDEDOR -------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1232, datada de 15/12/2014, proveniente da Divisão de 

Desenvolvimento Económico, na qual consta que o Município de Odemira pretende com a 

implementação do "Odemira Empreende" ter uma postura pró-ativa de estímulo ao 

empreendedorismo, de forma a impulsionar o espírito empreendedor e por essa via ser capaz de 

catapultar o concelho, para um patamar de desenvolvimento convergente com os principais 

municípios do território nacional. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nessa conformidade, propõe-se a aprovação da Proposta do Regulamento Municipal 

do Prémio Espírito Empreendedor. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 
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membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA BOLSA DE 

EMPREGO MUNICIPAL DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0798-2014 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO DA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL DE ODEMIRA -----------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1232, datada de 15/12/2014, proveniente da Divisão de 

Desenvolvimento Económico, na qual consta que o Município de Odemira pretende com a 

implementação do "Odemira Empreende" ter uma postura pró-ativa de estímulo ao 

empreendedorismo, de forma a impulsionar o espírito empreendedor e por essa via ser capaz de 

catapultar o concelho, para um patamar de desenvolvimento convergente com os principais 

municípios do território nacional. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nessa conformidade, propõe-se a aprovação da Proposta de alteração ao Regulamento 

da Bolsa de Emprego Municipal de Odemira.-------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete: PROJETO DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DO CONSELHO 
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MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0727-2014 - PROJETO DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE ODEMIRA ------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1143, datada de 19/11/2014, proveniente da Divisão de 

Educação e Ação Social, na qual consta que na sequência da publicação da Lei n.º 6/2012, de 

10 de fevereiro, que veio alterar a Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, referente ao regime 

jurídico dos conselhos municipais de juventude, tornou-se necessário efetuar alterações ao 

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Odemira, atualmente em vigor. -----------  

 ----------- Consta ainda na supracitada informação que o Projeto de alterações ao referido 

Regulamento foi devidamente aprovado, por unanimidade, na reunião de Conselho Municipal 

de Juventude de Odemira realizada no passado dia onze de novembro. ------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do Projeto de alterações ao Regulamento do 

Conselho Municipal de Juventude de Odemira, devendo posteriormente ser remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos.--------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto oito: PROJETO DE EXECUÇÃO DA “REMODELAÇÃO DA ETA DO 

ALMOGRAVE” – RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL: Foi 

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

documentos desta sessão: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0739-2014 - PROJETO DE EXECUÇÃO DA "REMODELAÇÃO 

DA ETA DO ALMOGRAVE" --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 414/2014, datada de 26/11/2014, proveniente da 

Divisão de Ambiente, bem como o Projeto de Execução desenvolvido pela empresa Águas 

Públicas do Alentejo, S.A. referente à Remodelação da ETA do Almograve, com vista ao 

abastecimento dos aglomerados de Longueira, Cruzamento do Almograve, Vila Nova de 

Milfontes, Brunheiras e São Luís.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável ao presente projeto, 

bem como a aprovação da remessa do assunto à Assembleia Municipal para emissão da 

Declaração de Interesse Público Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. -------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: ELEIÇÃO DE DOIS PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 

(EFETIVO E SUBSTITUTO) PARA INTEGRAREM A COMPOSIÇÃO DO XXII 
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CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES (A.N.M.P.), 

NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO N.º 2 DO ART.º 6.º DOS ESTATUTOS DAQUELA 

ASSOCIAÇÃO: Foi presente o e-mail datado de dezassete de dezembro do corrente ano, 

enviado pelo Secretário-geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, no qual 

solicitava a eleição dos Presidentes das Juntas de Freguesia (efetivo e substituto) para 

integrarem a composição do XXII Congresso da Associação em causa que se realiza nos dias 

vinte e sete e vinte e oito de março do próximo ano. -----------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à 

consideração dos presentes o modo como se procederia a referida eleição, nomeadamente, se 

seria efetuada uninominal ou por meio de listas.----------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Alberto Santos que, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, 

apresentou a proposta que se seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------   

 ----------- “PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos do partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira, propõem para 

representantes no Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses: -----  

 ----------- Efetivo: Pres. Anabela Gamito; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Suplente: Pres. Fernando Peixeiro.” -------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Teresa Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-

Gare, que em nome dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária propôs para integrarem a 

composição do XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses os 

Senhores Manuel Campos, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís (efetivo) e Florival 

Silvestre, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago (substituto).------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal questionou se existiam mais 

propostas para eleição em causa. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação das duas propostas 
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apresentadas, por escrutínio secreto, de acordo com o número três do artigo quinquagésimo 

quinto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se 

apurado o seguinte resultado: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votantes: trinta e um; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Brancos: três; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Nulos: um; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor: - P.S.: dezoito; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- ----------------- - C.D.U.: nove.--------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, foi aprovada por maioria relativa a proposta apresentada pelos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, sendo eleitos para integrarem a composição do XXII 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, os Senhores Anabela da Silva 

Roberto Sobral Guerreiro Gamito, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes 

(efetivo) e Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Presidente da Junta de Freguesia de 

Santa Clara-a-Velha (substituto). ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- 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 dezoito 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros 

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

Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, 

quando estavam presentes trinta membros da Assembleia Municipal. --------------------------------  

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

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

por encerrada a sessão eram zero horas e vinte minutos do dia trinta de dezembro do corrente 
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ano. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

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

 

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

 

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

 


