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Presidente José Alberto Guerreiro            
Coordenação Geral dos Serviços
Coordenação da Atividade Municipal
Coordenação Inter-institucional
Apoio aos Eleitos Locais
Apoio ao Empresário
Aprovisionamento
Obras por Empreitada
Fundos Comunitários
Proteção Civil e Segurança
Atendimento ao público: quinzenalmente 
à quinta-feira, a partir das 10.00h (mar-
cação prévia)

Vereador Hélder Guerreiro 
(Vice-Presidente)             
Ambiente (Água de Abastecimento, 
Águas Residuais, Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza de Praias, Sustentabilida-
de Ambiental, Canil Municipal)
Educação
Desporto e Tempos Livres
Juventude
Proteção Civil (substituto)
Atendimento ao público: quinzenalmente 
à quinta-feira, a partir das 10.00h (mar-
cação prévia)

Vereadora Deolinda Seno Luís
Ação Social e Saúde
Cultura
Contencioso, Assessoria Jurídica e 
Notariado
Finanças e Património
Recursos Humanos
Atendimento ao público: quintas-feiras, a 
partir das 10.00h (marcação prévia)

Vereador Ricardo Cardoso
Projeto de Modernização Administrativa
Atendimento, Gestão Documental e 
Arquivo
Comunicação, Informação e Informática
Qualidade e Controlo de Gestão
Feiras e Mercados
Desenvolvimento Económico
Infraestruturas e Logística (Espaços 
Públicos e Jardins, Rede Viária, Trânsito e 
Toponímia, Cemitérios, Obras por Admi-
nistração Direta, Transportes, Máquinas 
e Oficinas)
Atendimento ao público: quintas-feiras, a 
partir das 10.00h (marcação prévia)

Vereador Pedro Rebelo Ramos
Licenciamento de Operações Urbanísti-
cas e Atividades Económicas
Habitação e Reabilitação Urbana
Fiscalização
Ordenamento e Planeamento (Estudos e 
Projetos, Topografia e Desenho, Sistema 
de Informação Geográfica)
Atendimento ao público: quartas-feiras, a 
partir das 10.00h (marcação prévia)

Vereador Manuel Cruz
Sem pelouros atribuídos

Vereador Jaime Costa
Sem pelouros atribuídos

Pelouros e atendimento público dos   
eleitos na Câmara Municipal
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Novo Ano, velhos e novos desafios

O ano de 2015 terminou com a assinatura na confe-
rência de Paris (COP21) do primeiro acordo global so-
bre o clima, um marco histórico que prevê a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, de modo 
a limitar o aumento da temperatura média do planeta 
a 1,5 graus centígrados em relação à era pré-indistrial 
e evitar os fenómenos extremos, como ondas de ca-
lor, secas, cheias ou subida do nível do mar.
As alterações climáticas são identificadas como uma 
das maiores ameaças ambientais, sociais e econó-
micas que o planeta e a humanidade enfrentam, 
tal como reconhece o Governo de Portugal na RCM 
nº 24/2010, de 1 de Abril, que aprovou a Estratégia 
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 
(ENAAC), havendo um consenso alargado sobre a ne-
cessidade de adaptação da sociedade atual às novas 
condições de clima, sendo este desafio especialmente 
relevante em Portugal uma vez que a região mediter-
rânica é uma das que se prevê serem mais afetadas.
Neste âmbito, não é demais relembrar que o Municí-
pio de Odemira é um dos 26 Municípios que integra o 
Projeto ClimAdaPT.Local, liderado pela Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, que está a desen-
volver a “Estratégia Municipal de Adaptação às Alte-
rações Climáticas”, formar técnicos, criar uma plata-
forma web nestes domínios e sensibilizar os cidadãos 
para estes desafios.

Por cá, assinalaram-se sem “festejos”, os 20 anos do 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicen-
tina (PNSACV), classificado como Parque Natural em 
Setembro de 1995, e cuja área se insere em mais de 
50% no concelho de Odemira.
O “nosso” PNSACV merece destaque por vários mo-
tivos, e um dos quais os recentes alertas das ONG 
sobre as “ameaças” à integridade do Parque Natu-
ral do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, “que 
continuam incontroláveis”, apontando por exemplo a 
associação ambientalista Quercus, “para a incerteza 
no futuro do Parque”, por “pressões” de atividades 
como a “expansão imobiliária, a agricultura intensiva, 
as plantações com espécies de crescimento rápido e 
um turismo cada vez mais desregrado”, temendo a 
“degradação dos espaços naturais”.
Ninguém pode ficar indiferente a estes alertas, caben-
do especiais responsabilidades ao Instituto da Conser-
vação da Natureza, que desde 2012 passou também a 
ser das Florestas (ICNF) e a ter de cuidar de mais 60 
mil hectares de matas e florestas estatais, tendo o 
orçamento do instituto reduzido ano após ano, e rele-
gado para segundo plano a conservação da natureza, 
deixando as áreas protegidas com poucos técnicos e 
vigilantes no terreno.
A reorganização das direções das áreas protegidas 
em cinco grandes grupos regionais fez com que cada 
uma delas perdesse a sua identidade territorial, situa-
ção particularmente sentida no PNSACV, cuja coorde-
nação ficou sediada em Olhão (Alentejo e Algarve). 
A intensificação de usos em curso no Parque é eviden-
te, assentando a ritmo elevado na legítima utilização 
das potencialidades do Perímetro de Rega do Mira, 
mas não é exclusiva deste setor. 
Porém, esta coloca em evidência a necessidade abso-
luta de compatibilizar a política de conservação com 
as restantes políticas setoriais, devendo para tal ser 
realizado um esforço adicional de modo a identificar 
os planos de ação setorial e os seus respetivos meca-
nismos de avaliação, estabelecendo as corresponden-
tes parcerias institucionais para a sua concretização 
e, por fim, comunicar e divulgar os seus resultados 
à sociedade.

Em 2016, continuaremos a insistir na urgência das en-
tidades se articularem sobre esta matéria, pois con-
sideramos que não é aceitável que passados quase 9 
anos desde a publicação do Plano Setorial Agrícola do 
Perímetro de Rega do Mira (publicado em 2007, cujo 
normativo foi acordado entre as entidades do setor 
Agrícola, do Ordenamento e do Ambiente) continue-
mos sem a definição de Normas de Monitorização e 
Certificação que se impunham nos seus artºs 2 e 3, 
e que posteriormente, em 2011, aquando da revisão 

do POPNSACV, foram transpostas para a nova ver-
são deste Plano Especial (publicado pela RCM n.º 11-
B/2011, de 4 de fevereiro), no seu artº 45 (nºs 1, 2 e 
3) e artº 46º (que inclui a obrigação de normas sobre 
alojamento temporário nas explorações), continuan-
do “esquecidas” e sem data prevista de concretização.
A aplicação da revisão ao POPNSACV em 2011 foi as-
sumida desde o início pelas entidades competentes 
no que se refere a algumas regras, mas continua sem 
data prevista a urgente articulação de parcerias no 
que diz respeito à necessária definição de medidas 
de certificação, monitorização e alojamento, face ao 
ritmo de crescimento da instalação de novas produ-
ções agrícolas dos últimos três anos e à perspetiva 
de continuar a crescer, situação que pode tornar-se 
insustentável ambiental e socialmente, face ao ritmo 
imprevisível de acréscimo de usos, mão-obra, maiori-
tariamente sazonal, não qualificada e de elevada dis-
ponibilidade horária. 

Mas o final do ano de 2015 ficou igualmente marca-
do pela alteração de governo em Portugal. Se desde 
2009 a vida encareceu, os impostos aumentaram e 
os salários reduziram, anunciam-se agora alterações 
deste quadro geral com o “virar da página da austeri-
dade”, um novo ciclo de retoma salarial, de reposição 
das reformas e do tempo de trabalho, ou seja, um 
2016 de grandes desafios... Para já, sabe-se que dos 
impostos apenas a restauração verá parte reduzida e 
que os impostos indiretos sobre o tabaco, veículos e 
combustíveis, aumentarão!

Em contraciclo, em 2016, vamos continuar a tendên-
cia geral de descida de impostos Municipais, tendo 
aprovado a descida do IMI aplicável aos prédios urba-
nos de 0,34 para 0,33, significando uma continuada 
partilha de sacrifícios que a todos é exigível, e um es-
tímulo às famílias e à economia local. É pouco, dirão 
alguns, mas é garantido que representa um desagra-
vamento sustentável para o futuro, aplicável a todos 
(com ou sem filhos).
Em 2016, finalmente, teremos acesso ao novo quadro 
comunitário - Portugal2020, recursos estes que se 
constituem como uma alavanca para novas iniciativas 
empresariais geradoras de emprego, desejavelmente 
com o rendimento melhor distribuído no território. Da 
nossa parte, tudo faremos no contributo para este 
desígnio nacional. O estímulo económico e de criação 
de emprego continuarão a contar com o Programa 
Municipal “Odemira Empreende”, mas não pode e não 
deve depender apenas de iniciativas públicas. No novo 
ano teremos um novo site municipal com mais e me-
lhores funcionalidades e um Espaço do Cidadão em 
Odemira.
Neste novo ano, uma palavra a todos de confiança, 
pois o período é difícil, mas vamos ser capazes de dar 
a “volta por cima” e construir um futuro de prosperi-
dade, mesmo que alguns (poucos), vaticinem a des-
graça e passem a vida a lamentar-se.  
Acredito que 2016 vai ser um ano bom, prometendo 
do executivo municipal muito trabalho com afinco e 
determinação. Ontem como hoje este é e será, o nos-
so compromisso de missão.

Um bom ano 2016.

O Presidente da Câmara Municipal de Odemira,

José Alberto Guerreiro

    
   

   
M

el
ho

r B

oletim Municipal - ATA
M

        Idanha-a-Nova 2015

2º
prémio

   



Odemira em notícia - boletim municipal  | fev’16  |  03 

>> gestão pública
>> administração local

A Câmara Municipal de Odemira vai conti-
nuar a reduzir os impostos municipais em 
2016. No Imposto Municipal sobre Imó-
veis (IMI) passará a ser aplicada a taxa de 
0,33% nos prédios urbanos, sendo agra-
vada nos prédios degradados e devolutos. 
Foi também aprovada a não aplicação de 
Derrama às pequenas empresas com 
sede no concelho e cujo volume de negó-
cios não ultrapasse os 150 mil euros, bem 
como fixar em 4,75% a participação no 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) com domicílio fiscal no 
concelho de Odemira. 

Apesar dos condicionalismos económicos 
e financeiros, o Município de Odemira en-
tende que deve continuar a apoiar as fa-
mílias do concelho, numa perspetiva de 
solidariedade e no âmbito do seu papel 
redistributivo, dando continuidade ao de-
sagravamento dos impostos municipais, 
de forma sustentável e responsável, sem 
comprometer o equilíbrio financeiro da 
autarquia.

Taxas de IMI abaixo do limite máximo fi-
xado por lei

As taxas de IMI a vigorar no Município de 
Odemira no ano de 2016, todas abaixo do li-
mite máximo fixado por lei, serão de 0,33% 
para os prédios urbanos, sendo a taxa ma-
joradas em 30% para os prédios urbanos 
degradados, agravada para o dobro no caso 
dos prédios que se encontrem devolutos há 
mais de um ano e agravada para o triplo nos 
casos dos prédios em ruínas.

Pequenas empresas isentas de Derrama

Em 2016 não será lançada Derrama às pe-
quenas empresas com sede no concelho 
e cujo volume de negócios não ultrapasse 
os 150 mil euros. Os sujeitos passivos com 
volume de negócios superior a 150 mil eu-
ros apenas estarão sujeitos a uma taxa de 
Derrama de 1% sobre o lucro tributável 
sujeito e não isento de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).

A Câmara Municipal de Odemira conta com 
um orçamento de 30.030.000,00€ para 
2016, sendo as propostas prioritárias cen-
tradas no estímulo ao empreendedorismo 
e criação de emprego e nas políticas so-
ciais. Para além destas duas áreas funda-
mentais, a Câmara Municipal de Odemira 
irá continuar a investir na proteção e valo-
rização do território bem como na quali-
ficação e regeneração urbana, atração de 
novos investimentos e maior dinamismo 
no setor turístico local.

Áreas prioritárias

Assumindo a responsabilidade de de-
senvolvimento e melhoria da qualidade 
de vida, a Câmara Municipal de Odemira 
concentra a sua atuação em cinco áreas 
prioritária: Desenvolvimento Económico 
e Emprego / Inclusão e Solidariedade / 
Participação Cívica, Segurança e Gestão 
Pública / Educação, Cultura, Juventude e 
Conhecimento / Planeamento, Qualifica-
ção Urbana e Ambiental. 

Pretende a Câmara Municipal de Odemira 
promover e executar o novo programa de 
investimentos municipais, tendo como base 
o financiamento do novo quadro comuni-
tário (Portugal 2020), continuando com a 
moderação possível na redução de custos 
e na manutenção de parcerias estratégicas 
com entidades locais e regionais.

Em 2016, serão concluídas as interven-
ções da 1ª fase da requalificação urbana 
de Zambujeira do Mar e da 1ª e 2ª fases de 
Vila Nova de Milfontes, bem como a quali-
ficação de portinhos de pesca e das zonas 
balneares, integradas no Programa Polis 
Litoral Sudoeste. 

O documento foi aprovado, por maioria, na 
reunião extraordinária da Câmara Munici-
pal realizada no dia 30 de outubro, tendo 
sido submetido à aprovação da Assem-
bleia Municipal, no dia 27 de novembro, 
onde também foi aprovado por maioria. 

ODEMIRA COM ORÇAMENTO DE 30 MILHÕES DE 
EUROS
Apostas prioritárias centradas no desenvolvimento económico e políticas sociais

MUNICÍPIO CONTINUA A BAIXAR IMPOSTOS                      

ÍNDICE DE TRANSPA-
RÊNCIA MUNICIPAL
O Município de Odemira ficou classifi-
cado em 107º no Índice da Transparên-
cia Municipal, entre os 308 municípios 
portugueses, promovido pela Associa-
ção Cívica Transparência e Integridade. 
O índice mede o grau de transparência 
das Câmaras Municipais através de 
uma análise da informação disponibili-
zada aos cidadãos nos seus web sites.

Apesar de bons índices em algumas 
matérias, a associação ignorou o facto 
de o site municipal remeter a informa-
ção sobre contratação pública para a 
plataforma eletrónica oficial www.
base.gov.pt, onde constam todas as 
aquisições do Município de Odemira. 
Além da disponibilização de infor-
mação nesta plataforma, é também 
pública a contratação efetuada pelo 
município através da plataforma Vor-
tal. Neste momento encontra-se em 
curso o processo de integração das 
duas plataformas para evitar o carre-
gamento duplicado de dados.

Indicadores Odemira

93%
Relação com a sociedade

93%
Informação económico-financeira

50%
Organização, composição e funcionamento

50%
Taxas e regulamentos

50%
Urbanismo

50%
Planos e relatórios

0%
Contratação pública
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>> qualidade de vida
>> ambiente

As intervenções da Sociedade Polis Litoral 
Sudoeste no litoral do concelho de Odemi-
ra representam um investimento de mais 
de 10 milhões de euros, em obras que vão 
desde a valorização das praias do Malhão, 
Furnas, Almograve, Alteirinhos e Odecei-
xe Norte, a requalificação urbana de Vila 
Nova de Milfontes e Zambujeira do Mar, a 
valorização da envolvente ao Cabo Sardão 
e ações de valorização nos quatro porti-
nhos de pesca. 

Estas ações inserem-se no conjunto de in-
tervenções de requalificação e valorização 
nos 150 km de frente costeira do Litoral 
Sudoeste, numa área de 9.500 hectares, 
nos concelhos de Sines, Odemira, Aljezur e 
Vila do Bispo, no montante global de 37,27 
milhões de euros. 

A estratégia e as ações concretizadas no 
âmbito do Polis Litoral estão definidas 
no Plano Estratégico da Intervenção de 

Requalificação e Valorização do Sudoes-
te Alentejano e Costa Vicentina. A inter-
venção teve por referencial a identidade 
biofísica, ecológica, urbana, económica 
e social da faixa litoral, assente em três 
grandes objetivos: valorizar o património, 
qualificar o território e diversificar a sua 
vivência.

PRAIA DO MALHÃO AINDA MELHOR!

Depois de concluídas as obras, a Praia do 
Malhão ficará acessível a todos, com esta-
cionamento ordenado, circulação pedonal 
ordenada e com criação de zonas de es-
tadia e contemplação bastante apelativas. 
Os acessos ao areal são agora através de 
plataformas e escadarias. A intervenção 
inclui também a estabilização dos declives 
e ravinas e a reposição do coberto vegetal 
nas zonas danificadas pela anterior circu-
lação descontrolada.

CIRCULAÇÃO ORDENADA NO CABO SARDÃO 

A empreitada de Reposição das Condições 
de Ambiente Natural no Cabo Sardão / En-
trada da Barca incide sobre um troço cos-
teiro de 6km. Tem por objetivo melhorar as 
condições naturais e paisagísticas, ordenar 
a circulação e o estacionamento automó-
vel, dando especial preferência à circula-
ção pedonal, para fruição da paisagem. 
Esta ação será integralmente financiada 
pelo Estado e pelo POVT - Programa Ope-
racional Valorização do Território.

MAIS DE 10 MILHÕES DE EUROS DE INVESTIMENTO NO LITORAL DE ODEMIRA
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>> qualidade de vida
>> ambiente

Intervenções/Ações Empreiteiro

Investimento €
Valor Total €
(IVA incluído)

Fundos UE 
(%)

Estudos & 
Projetos

Obra+Fiscaliz+ 
Imprevistos

» Em curso

Estudos de Base da Intervenção + Custos de 
Estrutura  + Comunicação – Odemira

ParqueExpo, SA + 
Nemus 627.582,00 - 627.582,00

Assumida a 
100% pela 
CMO

Reposição das Condições de Ambiente Natural 
no Cabo Sardão - Entrada da Barca Vibeiras, Lda 108.637,39 630.629,35 739.266,74 85% POVT

Proteção e Recuperação de Sistemas Dunares e 
Arribas – Odemira

Luis Frazão _ Cons-
trução Civil e Obras 
Públicas, S.A.

38.072,47 38.072,47 273.179,10 85% POVT

Qualificação e Valorização dos Portinhos de 
Odemira Irmãos Cavaco, Lda. 71.380,17 716.200,95 787.581,12 75% PROMAR

Requalificação do parque e acessos em Altei-
rinhos Vibeiras, Lda 30.668,87 441.214,19 471.883,06 85% 

InAlentejo

Valorização e Qualificação da Praia do Malhão
Luis Frazão - Construção 
Civil e Obras Públicas, 
S.A.

168.073,84 963.642,66 1.131.716,50 85% 
InAlentejo

Requalificação e Valorização de Vila Nova de Milfon-
tes (zonas B1 + B2)

Consdep - Engenharia e 
Construção, S.A 165.747,90 2.384.286,00 2.550.033,90

Assumida a 
100% pela 

CMO

Requalificação e Valorização da Zambujeira do 
Mar (zona A1 + A2)

Luis Frazão - Construção 
Civil e Obras Públicas, 
S.A.

83.004,00 1.453.870,00 1.536.874,00 85%

» Concluído

Reposição das Condições de Ambiente Repara-
ções do Hercules – Odemira Várias Empresas 1.845,00 97.774,04 99.619,04 100% POVT

Requalificação Praia das Furnas Rui & Candeias, Lda 19.100,68 353.119,34 372.220,02 85% 
InAlentejo

Praia Norte de Odeceixe Rui & Candeias, Lda 13.275,62 109.806,23 123.081,85 85% 
InAlentejo

Valorização e Qualificação da Praia do Almo-
grave Rui & Candeias, Lda 37.702,23 217.490,59 255.192,82 85%

 InAlentejo

Estudos/Projetos e Outras Ações 

» Em curso

Plano de Pormenor da Entrada da Barca Ventura Trindade – 
Arquiteto, Lda. 61.500,00 - 61.500,00

Assumida a 
100% pela 

CMO

Desassoreamento do Mira em Vila Nova de 
Milfontes

Nemus – Gestão e 
Requalificação Am-
biental, Lda.

174.006,67 - 174.006,67
Acordo entre 
a CMO, ICNF 

e APA

Ecovia do Litoral no concelho de Odemira Atkinson, Lda 296.638,11 - 296.638,11
Assumida a 
100% pela 

CMO

Ciclovias de acesso às praias em Odemira AtKinson, Lda 116.460,54 - 116.460,54
Assumida a 
100% pela 

CMO

Requalificação e Valorização de Vila Nova de 
Milfontes (zona B2)

Manuel Pedro de Sousa 
e Filhos, Lda - 732.323,17 € 732.323,17

Assumida 
pela CMO 
com 60% 
InAlentejo

> Situação Atual
Plano estratégico e de investimentos do POLIS do Litoral Sudoeste

Sociedade POLIS do Litoral Sudoeste
51% Estado | 49% Municípios

Parque Expo
Entidade Gestora

Capital Social

O Estado constituiu desde a criação da Socie-
dade o valor de 9.996.000 € de Cap. Social 
perfazendo 51% do valor total. A Câmana 

Municipal de Odemira constitui 3.136.000€ de 
capital social.

Estado 
Português
51%

Município de 
Sines

8%

Município de 
Odemira

19,2%

Município de 
Aljezur

11,4%

Município de 
Vila do Bispo

10,4%

Investimento total em Odemira

2.013.695,49 €
Estudos & Projetos

8.335.463,15 €
Obras & Fiscalização

10.349.158,64  €
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>> qualidade de vida
>> ambiente

O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos 
Fernandes, acompanhado pela Secretária 
de Estado do Ordenamento do Território e 
da Conservação da Natureza, Célia Ramos, 
visitaram os concelhos de Sines e Odemi-
ra, no dia 20 de janeiro, para a inaugura-
ção de três empreitadas de requalificação 
e valorização da orla costeira, da respon-
sabilidade da Polis Litoral Sudoeste. 

O Ministro confessou que sempre ouviu fa-
lar do “charme do Sudoeste alentejano” e 
que “é fácil agora perceber o porquê desse 
charme e a razão pela qual estas interven-
ções são relevantíssimas. Sem dúvida que 
o Sudoeste é hoje mais bonito.” 

Em Sines foi inaugurada a empreitada de 

proteção e recuperação de sistemas du-
nares e arribas, entre São Torpes e Mor-
gavel, e a obra de valorização da Praia da 
Samouqueira. 

Em Odemira, foi inaugurada a obra de va-
lorização e requalificação da Praia das Fur-
nas, num investimento total de 372,2 mil 
euros, cofinanciada através do Programa 
Operacional Regional do Alentejo (InAlen-
tejo). Consistiu na melhoria dos acessos, 
proteção e valorização dos recursos na-
turais, ordenamento do estacionamento, 
criação de percurso pedestre, plantação 
de espécies arbóreas e colocação de si-
nalética rodoviária e informativa, incluindo 
também a recuperação dos quatro passa-
diços de madeira e do mobiliário urbano, 

assim como a reformulação do sistema 
de drenagem pluvial.

Ao contemplar as praias das Furnas, Fran-
quia e Farol, o Ministro do Ambiente ficou 
a conhecer a intervenção prevista para o 
desassoreamento do rio Mira, prevista no 
âmbito das intervenções do Polis Litoral 
Sudoeste e orçada em 1,5 milhões de eu-
ros. O governante afirmou que essa será 
uma “intervenção que se pretende fazer 
ainda este ano de 2016”, que será incluí-
da num conjunto de candidaturas para o 
litoral, ao PO SEUR - Programa Operacio-
nal Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos, no qual também se inclui a con-
solidação da arriba da praia de Zambujeira 
do Mar, no valor de 1,2 milhões de euros.

MINISTRO DO AMBIENTE INAUGUROU OBRAS DA POLIS LITORAL                              
SUDOESTE EM SINES E ODEMIRA

ODEMIRA TEM 3,1 MILHÕES DE EUROS DE 
CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE POLIS 

Odemira foi município que mais investiu 
e que, no conjunto das ações inicialmen-
te previstas, mais conseguirá concretizar. 
Atualmente, o município tem constituído 
cerca de 3,1 milhões de euros de capital 
social da Sociedade Polis Litoral Sudoes-
te. Para concretizar as restantes acções 
previstas, Odemira poderá chegar aos 5 
milhões de euros de capital social.

VISITA A OBRAS DA SOCIEDADE POLIS 
LITORAL SUDOESTE NO MUNICÍPIO DE 
ODEMIRA

O Município de Odemira promoveu, no dia 
9 de dezembro, uma visita de autarcas e 
técnicos às obras da Sociedade Polis Li-
toral Sudoeste a decorrer nas Praias do 
Malhão, Furnas e Almograve, Portinho da 
Lapa de Pombas, Cabo Sardão, Zambujei-
ra do Mar e Praia dos Alteirinhos. 

OBRAS POLIS GARANTIDAS ATÉ FINAL 
DE 2016

O Governo garantiu o prolongamento, 
até ao final de 2016, das ações que a 
Sociedade Polis está a realizar no Lito-
ral Sudoeste. Os autarcas de Odemira, 
Sines, Aljezur e Vila do Bispo reivindica-
ram o prolongamento dos prazos para 
a conclusão das intervenções em cur-
so e em projeto. 
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>> qualidade de vida
>> ambiente

Está a decorrer a empreitada de Requalificação e Valorização 
de Zambujeira do Mar, a cargo da empresa Luís Frazão – Cons-
trução Civil e Obras Públicas, S.A.. O investimento total é de 
1.536.874,00€ (com IVA), incluindo estudos e projetos, obras e 
fiscalização. 

A obra inclui a qualificação e valorização do espaço público, re-

formulação das infraestruturas das redes de abastecimento de 
água, esgotos, drenagem de águas pluviais/residuais, rede elétri-
ca de serviços públicos e telecomunicações, reformulação da re-
colha dos resíduos sólidos urbanos, melhoria de condições para 
a circulação pedonal, ordenamento de acessos, estacionamento 
e da circulação automóvel. Pretende-se reforçar a identidade e 
coerência do lugar, criando novas áreas de estadia. 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZAMBUJEIRA DO MAR
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Empreitada da responsabilidade da Sociedade Polis

Em simultâneo, está a decorrer a Empreitada de Requalificação 
e Valorização de Vila Nova de Milfontes, da responsabilidade da 
Sociedade Polis Litoral Sudoeste e que será dividida em três 
fases, entre novembro de 2015 e julho de 2016. A empreitada 
tem o valor global de 1.996.088,00€, estando a cargo da em-
presa Consdep, S.A. Ao valor da empreitada, acresce o valor 
de estudos, projectos e fiscalização, num investimento total de 
2.550.033,90€,  O objetivo é requalificar os espaços públicos de 
forma a dinamizar a vivência de rua e fomentar o comércio local, 
privilegiar a circulação pedonal e os espaços de lazer, beneficiar 
e ordenar a circulação viária e o estacionamento. Um dos princi-
pais objetivos é também reformular as infraestruturas existen-
tes de eletricidade, iluminação pública, águas residuais, águas 
pluviais, abastecimento de água e telecomunicações, bem como 
a melhoria da higiene urbana, nomeadamente a eficácia da rede 
de recolha de resíduos urbanos.

1ª fase nov. 2015 a mar. 2016  | 2ª fase jan. 2016 a jul. 2016
3ª fase mar. 2016 a jul. 2016

REQUALIFICAÇÃO DE VILA NOVA DE MILFONTES

>> qualidade de vida
>> ambiente

Empreitada da responsabilidade do Município de Odemira

Após a conclusão do novo Jardim Público, prossegue o processo 
da Requalificação urbana de Vila Nova de Milfontes.

No presente, está a decorrer desde o final de setembro, a Emprei-
tada de Requalificação e Valorização de Vila Nova de Milfontes – 
Zona 1.B., obra da responsabilidade do Município de Odemira.

Esta empreitada representa um investimento de 654.577,40 €, 
estando a obra a cargo da empresa Manuel Pedro de Sousa & Fi-
lhos, Lda, com o prazo de 210 dias. 

A obra abrange a zona entre a Avenida Custódio Brás Pacheco e o 
núcleo antigo de Vila Nova de Milfontes, incluindo intervenções ao 
nível da rede de abastecimento de água, rede de águas residuais 
e pluviais, rede de eletricidade, rede de telefones e telecomunica-
ções e rede viária e ao nível de arranjos exteriores. 

Investimento total: 
3.204.611,30€ 

A intervenção global em Vila Nova de Milfontes tem ainda 
previstas duas outras acções: entrada da vila e a marginal. 

Passadiço Ribeirinho do Mira
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>> qualidade de vida
>> obras municipais

O Município de Odemira assinalou a aber-
tura ao público do novo Jardim de Vila 
Nova de Milfontes, no dia 29 de outubro, 
com uma festa para toda a população. 
Este verdadeiro parque verde no coração 
da vila vem dar resposta a uma necessida-
de há muito apontada pela população. 

José Alberto Guerreiro, Presidente da Câ-
mara Municipal de Odemira, afirmou que 
este “é um equipamento essencial para 
Vila Nova de Milfontes, num espaço cen-
tral, de fáceis acessos. Vem conferir uma 
maior atratividade a esta terra virada para 
o turismo.”

O autarca explicou que “Esta é uma obra 
que tem 25 anos de atraso, pois foi logo 
delineada nos anos 80 e foi vincada em 
sede do PDM de Odemira. Era um espaço 
com muitos proprietários, sendo difícil a 
sua negociação e foi mesmo através de 
um processo de expropriação que se con-
seguiu a sua posse, num processo muito 
moroso.”

Festa para todos

A tarde foi de festa, com a adesão de mui-
tos populares. A iniciativa contou com a 
participação do Grupo Coral de Vila Nova 
de Milfontes e animação infantil a pensar 
nas crianças do Jardim-de-infância e da 
Escola do 1º Ciclo de Vila Nova de Milfon-
tes, do Colégio Lápis de Cor e do Colégio 
Nossa Senhora da Graça. Uma simbólica 
largada de balões assinalou esta data im-
portante para a vila e para a freguesia.    

O sucesso do novo espaço foi de imediato 
comprovado, sendo bastante procurado 
pelos residentes e visitantes.

Investimento de 847 mil euros

O Jardim Público representa um investi-
mento total de 847.151,88 €, com finan-
ciamento pelo INALENTEJO no valor de 
532.302,19 €. A empreitada esteve a car-
go da empresa Franco & Ruben Constru-
ções, Lda, no valor de 460.179,88€ (IVA 
incluído). O valor de expropriação do ter-
reno foi 386.972,00 €. 

NOVO JARDIM PÚBLICO EM VILA NOVA DE MILFONTES

O Jardim

7.120 m2 de área

Localiza-se junto à sede e campo do 
Clube Desportivo Praia de Milfontes

Espaço multifuncional, com zona para 
eventos culturais e recreativos, par-
que infantil, esplanada, zonas de des-
canso, zonas verdes e jogos de água

80 lugares de estacionamento na en-
volvente
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>> qualidade de vida
>> obras municipais

Obra de beneficiação do CV 1-3, acesso da EN 393 à Praia das 
Furnas (camada de selagem, retificação da rasante e saneamen-
tos) e do CV1-11, acesso do Brejão à Praia do Carvalhal (retifica-
ção da rasante, saneamentos e camada de selagem).
Empresa: Plenavia, Lda
Valor: 94.091,71€ + IVA
Financiamento: InAlentejo 85%

Obra de reforço de rede de águas pluviais e repavimentação do 
entroncamento de acesso à localidade de Longueira no CM 1123.
Empresa: M. dos Santos, SA
Valor: 147.348,30€ + IVA

Obra de beneficiação do CM1126-1, entre a EN263 e Vale Ferro, 2ª 
fase (terraplenagens, saneamento, pavimentação e sinalização) 
Empresa: Construções Amândio Carvalho, SA
Valor: 149.525,00€ + IVA
Financiamento: InAlentejo 85%

Saneamento e repavimentação do CV 1-14 – 1º troço, de acesso 
entre o CM 502-2 e a Alcaria do Clemente, em Zambujeira do Mar, 
na Freguesia de S. Teotónio.
Empresa: Topbet, SA
Valor: 148.903,50 + IVA
Financiamento: InAlentejo 85%

ACESSOS ÀS PRAIAS DAS FURNAS E CARVALHAL ACESSO AO VALE FERRO

CAMINHO MUNICIPAL 1123 - LONGUEIRA CAMINHO EM ALCARIA DO CLEMENTE / ZAMBUJEIRA DO MAR 
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>> qualidade de vida
>> obras municipais

Execução de parque de estacionamento na Rua Serpa Pinto, na 
vila de odemira. A empreitada incluiu também a repavimentação 
de zonas pedonais e o reforço da rede de águas pluviais da Praça 
José Maria Lopes Falcão e início da Rua 5 de Outubro.
Empresa: Mota Engil, SA
Valor: 92.997,01 + IVA

A empreitada Regularização do Barranco do Ameixal, em Sabóia, 
em fase final de obras, incluiu a colocação de passagens pedo-
nais sobre a linha de água. 
Empresa: Construções J. J. R. & Filhos
Valor: 693.946,94€ + IVA

PARQUE DE ESTACIONAMENTO ODEMIRAREGULARIZAÇÃO DO BARRANCO DO AMEIXAL

INVESTIMENTOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Estão a decorrer diversas empreitadas de reformulação, ampliação e reforço de sistemas de adução ao abastecimento de águas 
no concelho de Odemira, a cargo da AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A., designadamente em Vila Nova de Milfontes, Foros 
da Caiada, Pereiras-Gare, Bicos, Fornalhas Novas e remodelação/ampliação das ETAR’s de Longueira/ALmograve e Santa Clara/
Sabóia.

CONSTRUÇÃO DO 3º DEPÓSITO
Vila Nova de Milfontes

NOVA ADUÇÃO DE ÁGUA
Pereiras-Gare

NOVA ADUÇÃO DE ÁGUA
Foros da Caiada/Bicos
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>> qualidade de vida
>> ordenamento

Odemira participou na edição de 2015 do 
13º Europan, um concurso europeu dirigi-
do a jovens arquitetos, para criação de um 
projeto de intervenção de espaço público 
na aldeia piscatória de Azenha do Mar, fre-
guesia de S. Teotónio. A equipa italiana li-
derada pelo arquiteto Alessandro Labriola 
venceu o concurso de ideias para a Azenha 
do Mar, com o projeto “Limenochora”. 

Odemira foi um dos três municípios por-
tugueses que participou no Europan, a par 
do Barreiro e Santo Tirso. Na 13ª edição 
(2015-2016) participaram 15 países, 50 
cidades e 1.300 equipas, com o tema “A 
Cidade Adaptável”, integrando situações 
muito diversas de necessárias trans-
formações urbanas. Houve 93 equipas 
distinguidas: 44 prémios e 49 menções 
honrosas, tendo sido atribuídas ainda 61 
citações especiais. Aos três municípios 
portugueses participantes concorreram 
87 equipas. A Azenha do Mar foi o local 
com maior participação, com 44 propos-
tas entregues. 

O Europan 

É um concurso bianual de arquitetura, 
promovido pela Europan, uma federação 
europeia que se dedica às questões ur-
banas e arquitetónicas, na perspetiva do 
intercâmbio para jovens profissionais na 
Europa, com idades até aos 40 anos, pro-
porcionando contactos internacionais e a 
realização de operações inovadoras e de 
qualidade. Portugal participa desde 1998.

Prémios

A equipa vencedora de cada um dos lo-
cais participantes no concurso de ideias 
recebe o prémio no valor de 12.000,00€ 
e a segunda classificada o prémio de 
6.000,00€. 

Tema e subtemas

O tema do Europan 13 foi “A cidade adap-
tável”, sendo que o Município de Odemira 
inscreveu a intervenção na Azenha do Mar 

no subtema “Como criar dinâmicas positi-
vas a partir de uma situação difícil?”, tema 
também escolhido por municípios da Ale-
manha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, 
Holanda e Noruega. 

A Azenha do Mar

Sendo um aglomerado urbano piscatório, 
com cerca de 130 habitantes, o desafio 
proposto consiste em adaptá-lo às dinâ-
micas de uma sociedade contemporânea 
alicerçada na génese e identidade do lu-
gar. Para a intervenção na Azenha do Mar, 
o Município de Odemira procura comple-
mentaridades urbanas articuladas com 
a paisagem natural e com as atividades 
rurais (agricultura e pesca), através da 
valorização dos recursos locais, nomea-
damente dos produtos do mar (peixe, 
marisco, algas), dos produtos hortícolas 
(para subsistência), dos recursos energé-
ticos (sol, vento, marés) e dos recursos 
paisagísticos (percursos e biodiversidade), 
de forma a promover a flexibilidade dos 
espaços e a diversificação das atividades 
económicas, culturais e sociais.

Projetos para a Azenha do Mar                              
distinguidos pelo Europan 
1º Prémio:  LIMENOCHORA 
(da equipa liderada pelo arquiteto Ales-
sandro Labriola, Itália)
Menção Honrosa: SECOND LINES 
(da equipa liderada pelo arquiteto Fran-
cesco Marras, Itália) 
Citação Especial: AMPHIBIA 
(da equipa liderada pela arquiteta Styliani 
Daouti, Grécia)
Citação Especial: RESONANCE(S) AS 
CHAN(C)GE 
(da equipa liderada pela arquiteta Sara 
Ferreira, Portugal)

Europan 13

EQUIPA ITALIANA VENCE CONCURSO DE     
PROJETOS PARA A AZENHA DO MAR
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>> qualidade de vida
>> ordenamento

Com o objetivo de fundamentar a candi-
datura da Costa Sudoeste à classificação 
como Património Natural da Humanidade 
pela UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), 
o Município de Odemira promoveu, no dia 
16 de setembro, umas Jornadas Técnicas, 
que incluíram saída de campo para visita à 
zona litoral e uma sessão de debate.

A chuva não permitiu uma vista de campo 
mais detalhada, tendo sido apenas “con-
templado” o estuário do Mira e o Portinho 
de Pesca de Lapa de Pombas. A compo-
nente teórica decorreu nas instalações da 
Escola Profissional de Odemira. 

A iniciativa contou com a participação de 
cientistas que têm desenvolvido trabalhos 
na área do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), 
autarcas, técnicos e representantes de 
entidades públicas ligadas ao património 
e ambiente.

Num processo liderado desde 2015 pela 
Câmara Municipal de Odemira, os municí-
pios da área PNSACV apresentaram a can-
didatura para reconhecimento da “Costa 
Sudoeste” pela UNESCO como Património 
Natural da Humanidade, com base nos ini-

gualáveis valores naturais, geológicos e 
patrimoniais. A presença da Costa Sudoes-
te na “lista indicativa” de sítios a candida-
tar àquela distinção data de 2004, sendo 
o processo então liderado pelo Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas.

Foi realizado no dia 17 de novembro, na 
Biblioteca Municipal José Saramago, um 
workshop sobre a adaptação local às Al-
terações Climáticas, no âmbito do pro-
jeto ClimAdaPT.Local, cujo objetivo é a 
elaboração de estratégias locais de adap-
tação às alterações climáticas e formação 
de Técnicos Municipais. 

O Município de Odemira é um dos 26 mu-
nicípios parceiros do Projeto ClimAdaPT.
Local, coordenado pela Fundação da Fa-
culdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa e financiado pelo Mecanismo Fi-
nanceiro do Espaço Económico Europeu 
(MFEEE/EEA-Grants) e pelo Fundo Portu-
guês de Carbono.

O projeto, a decorrer entre 2015/2016, 
tem por missão capacitar os municípios 

para avaliar as vulnerabilidades locais, 
o respetivo potencial de adaptação e au-
mentar a sua capacidade para incorporar 
a adaptação às alterações climáticas nos 
seus instrumentos de planeamento e in-
tervenções.

Os participantes foram agrupados em me-

sas de debate sobre Agricultura, Biodiver-
sidade / Turismo, Certificação energética, 
Florestas / Incêndios, Recursos hídricos e 
Zonas costeiras, com a participação dos 
técnicos, autarcas e representantes de 
inúmeras entidades locais. 

JORNADAS TÉCNICAS DA CANDIDATURA DA COSTA SUDOESTE A                               
PATRIMÓNIO NATURAL DA HUMANIDADE

Projeto ClimaAdaPT.local

MUNICÍPIO DE ODEMIRA PREPARA O FUTURO COM ADAPTAÇÃO ÀS                     
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS



14  |  Odemira em notícia - boletim municipal | fev’16 

>> participação e modernização
>> participação cívica

A construção de uma Ecovia na Freguesia de Vila Nova de Milfon-
tes, a Requalificação da Margem Esquerda do Rio Mira em Ode-
mira, o projeto “A Pé, Mexa-se pela Freguesia” para S. Teotónio e 
o projecto Freguesia em Movimento para Longueira/Almograve, 
são as quatro propostas vencedoras do Orçamento Participativo 
(OP) de Odemira de 2015, serão concretizadas pelo Município de 
Odemira. 

As propostas vencedoras foram divulgadas no dia 14 de dezem-
bro, numa cerimónia que decorreu na Biblioteca Municipal José 
Saramago, na presença do Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, José Alberto Guerreiro, que sublinhou “a importância do 
projeto para o Município, no qual se empenha desde 2011, introdu-
zindo algumas melhorias e de forma a adaptar da melhor forma o 
modelo ao nosso concelho”. 

A participação da população é fundamental para o sucesso do OP, 
tanto na fase de apresentação de propostas (abril a junho), como 
na votação (outubro e novembro). Neste sentido, é preocupação 
do Município levar o OP ao território, através das Assembleias 
Participativas e da itinerância da mesa de voto pelas freguesias, 
além do acesso online e no Balcão Único. Em 2015, o OP também 
foi até às Escolas Secundária e Profissional e Colégio N. Sra. da 
Graça, com o objetivo de mobilizar os jovens com idades a partir 

dos 16 anos para a participação cívica. 

Criado em 2011 com o objetivo de potenciar o exercício da ci-
dadania participada, ativa e responsável, com vista à melhoria 
da qualidade de vida no concelho, o Orçamento Participativo de 
Odemira é um dos processos em todo o país com maior índice 
de participação pública e maior valor de investimento per capita.

QUATRO PROPOSTAS VENCEDORAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

» 62 Presenças Assembleias 
Participativas

»19 Propostas apresentadas

» 14 Propostas em votação

» 4 Propostas vencedoras

» 2984 Votantes

» 5.968 Votos

nú
m

er
os 19,20 €

Índice investimento OP 
per capita  

(maior índice a nível 
nacional)

Proposta 14 “Ecovia” 
Freguesia: Vila Nova de Milfontes 
Votos: 1145 
Valor: 125.00,00€ 
Proponente: Eufémia Costa
Criação de uma ecovia entre os Alagoachos e o Galeado, necessá-
ria para a segurança de todos os cidadãos que circulam a pé e de 
bicicleta, na Estrada Municipal que une estas localidades.

Proposta 13 “Requalificação da Margem Esquerda do Rio Mira” 
Freguesia: S. Salvador e Santa Maria 
Votos: 791
Valor: 125.000,00€
Proponente: Ilídio Soares
Requalificação da margem esquerda do Mira em Odemira incide 
no melhoramento do plano de água a jusante da ponte pedonal 
e embelezamento da zona.

Proposta 16 “A Pé, Mexa-se pela 
Freguesia”
Freguesia: S. Teotónio
Votos: 629
Valor: 125.000,00€
Proponente: Cláudia Marques
Criação e/ou requalificação de espaços para a prática da ativi-
dade física e parques infantis em várias localidades da freguesia 
(Zambujeira do Mar, S. Miguel, S. Teotónio, Cavaleiro, Brejão, Ma-
lavado, Fataca, Casa Nova da Cruz e Azenha do Mar).

Proposta 8 “Freguesia em Movimento”
Freguesia: Longueira/Almograve
Votos: 578
Valor: 60.000,00€
Proponente: Sandra Matos
Criação de parques fitness no Cruzamento do Almograve, Lon-
gueira e Almograve, requalificação do circuito de manutenção 
no acesso a Lapa de Pombas e implementação de um circuito de 
manutenção na praia das Furnas.
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>> participação e modernização
>> participação cívica

PROPOSTAS EM CONCRETIZAÇÃO 

As obras de Requalificação do Campo de Futebol de Sabóia, num 
investimento total de 200.000,00€, estão em conclusão. In-
cluem a colocação de piso sintético e várias intervenções para a 
melhoria do espaço, como a vedação e condições para o público. 

Está em conclusão o Jardim Público de S.Teotónio, num investi-
mento de 198.000,00€. Este espaço de lazer, frente ao posto 
da GNR e contíguo ao espaço FACECO, inclui um parque infantil e 
uma ampla área verde para a promoção de diversas atividades. 

O projeto para a beneficiação do Pavilhão Desportivo Municipal 
“Raul Vicente”, nos Alagoachos, freguesia de Vila Nova de Mil-
fontes, está em conclusão. Num investimento de 190.000,00€, 
prevê-se a ampliação do pavilhão e melhorias nas zonas envol-
ventes, incluindo a instalações de painéis solares, construção de 
novos espaços e de um skatepark. 

Requalificação do Campo de Futebol de Sabóia Construção do Jardim S.Teotónio

Um “Pavilhão para Todos” nos Alagoachos

Espaço polivalente do Almograve

Está a ser preparado o projeto do Espaço Polivalente do Almo-
grave, para a construção de um equipamento no recinto onde 
atualmente se realizam as festas daquela localidade. A proposta 
tem o valor de 125.000,00€. 

Milfontes mais Ativa

Também em fase de projeto está a proposta “Milfontes Ativa”, 
com o valor de 80.000,00€. Prevê intervenções no Jardim Pi-
nhal do Moinho, em Vila Nova de Milfontes, dotando o espaço 
de condições para a prática de atividade física. A proposta inclui 
ainda colocação de aparelhos de fitness na zona do Portinho do 
Canal.

Rio Mira para todos em Odemira

A proposta “Rio Mira para todos”, apresentada pelo Clube Fluvial 
Odemirense, no valor de 125.000,00€, está em fase de proje-
to. Prevê a remodelação e beneficiação da sede do clube, para 
criar melhores condições para treino e aprendizagem das moda-
lidades de remo / canoagem, zonas arrumos de equipamento e 
balneários.

www.op.cm-odemira.pt

Praça pública para a Boavista dos Pinheiros

Está a ser desenvolvido o projeto da “Praça Pública” para a Boa-
vista dos Pinheiros. Com o valor de 100.000,00€, visa a requali-
ficação do largo frente à Junta de Freguesia, com zona verde, de 
lazer e zona de anfiteatro ao ar livre, que permita a realização de 
atividades.
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O concelho de Odemira tem vindo a conhe-
cer crescente dinamismo no setor turísti-
co, fruto do aumento da procura turística 
e da oferta de alojamento e de atividades. 
O concelho oferece ao turista uma am-
pla diversidade de alojamentos turísticos, 
cujo número de unidades tem vindo a au-
mentar, sobretudo ao nível do Turismo 
em Espaço Rural e do Alojamento Local. 
A crescente qualidade dos alojamentos 
é também fator diferenciador da oferta 
odemirense. Atualmente, o concelho con-
ta com 13 operadores marítimo turísticos 
e 11 empresas de animação turística.

A procura de Odemira enquanto destino 
turístico tem vindo a aumentar, tanto pelo 
mercado interno como externo. Além de 
Portugal, os principais países de origem 
dos turistas são Espanha, Alemanha e 

França, de acordo com os dados recolhidos 
nos três Postos de Turismo (Vila Nova de 
Milfontes, Zambujeira do mar e Odemira).

O Alentejo em geral e o Alentejo Litoral 
em particular têm vindo a destacar-se no 
panorama turístico, ombreando com tra-
dicionais destinos turísticos de topo e com 
prémios, distinções e artigos na imprensa 
de referência internacional. 

O sucesso da campanha “As melhores 
Praias de Portugal”, fruto do empenho na 
estratégia de promoção, é fator importan-
te na procura do concelho como destino 
turístico, sendo também de destacar o 
projecto da Rota Vicentina, que atrai hoje 
muitos visitantes, na sua maioria prove-
nientes dos mercados internacionais.

MUNICÍPIO PROMOVE VISITAS AOS            
EMPRESÁRIOS DO SETOR TURÍSTICO

Manter um diálogo permanente com os 
empresários, conhecer de perto as novas 
ofertas turísticas do concelho, os servi-
ços disponibilizados ao turista, as taxas 
de ocupação, principais nacionalidades de 
procura e perspetivar as oportunidades e 
constrangimentos para o setor no conce-
lho e na região foram os objetivos de um 
ciclo de visitas promovidas por Ricardo 
Cardoso, o vereador da Câmara Muni-
cipal de Odemira responsável pela área 
do desenvolvimento económico, a várias 
unidades de turismo em espaço rural e 
alojamentos locais, que decorreu entre os 
meses de novembro e janeiro. 

CRESCIMENTO DO SETOR TURÍSTICO

“O setor turístico apresenta um crescente 
dinamismo nos últimos anos no concelho 

de Odemira, não só no grande aumento do 
número de unidades de alojamento, mas 

pelo muito significativo aumento da quali-
dade e inovação da oferta de alojamento e 

das atividades de animação turística.”

Ricardo Cardoso, vereador da 
Câmara Municipal de Odemira 
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>> desenvolvimento económico
>> turismo
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>> desenvolvimento económico
>> economia

A Oficina do Empreendedor é um novo 
equipamento municipal, central na es-
tratégia de desenvolvimento económi-
co e no estímulo ao empreendedorismo, 
criado para facilitar a interação com as 
empresas, estimular a fixação de jovens 
empreendedores e jovens empresas no 
concelho, contribuindo para a dinamiza-
ção do tecido empresarial.

O espaço foi inaugurado no dia 1 de de-
zembro, na presença de empresários 
locais, associações de desenvolvimen-
to local e autarcas. O Presidente da 
Câmara Municipal de Odemira, José Al-
berto Guerreiro, destacou a importân-
cia deste espaço, que constitui uma de 
várias iniciativas com vista à promoção 
do desenvolvimento económico, uma 
das prioridades estratégicas munici-
pais. Um momento importante para o 
concelho e para as empresas, mas so-
bretudo para os jovens empreendedo-
res que ali encontram um espaço para 
trabalhar e dar largas à sua criativida-
de empresarial. 

» A Oficina do Empreendedor preten-
de afirmar-se como um equipamento 
incontornável para as empresas de 
Odemira e para as empresas que aqui 
se pretendam estabelecer, bem como 
para os novos empreendedores.  

» A partir de agora, todo o atendimen-
to aos empresários e empreendedores 

passa a ser feito no Gabinete de Apoio 
ao Empreendedor, no horário 10h/13h 
– 14h/17h.

» A Oficina do Empreendedor incorpo-
ra três valências:

Gabinete de Apoio ao 
Empreendedorismo 

Tem como missão mediar e facilitar o 
relacionamento do Município com as 
empresas, associações sectoriais e no-
vos empreendedores, promovendo a 
política municipal de desenvolvimento 
económico e o Programa Municipal de 
Empreendedorismo e Emprego.

Ninho de Empresas

Destina-se a jovens empresas/em-
preendedores que necessitem de um 
espaço físico ou virtual para desen-
volver a sua ideia empreendedora, em 
modelo de co-working, partilhando 
espaço devidamente equipado para o 
efeito.

Atendimento Temático 

Efetuado por um conjunto de parceiros 
regionais e nacionais, em várias áreas 
empresariais, que permitirão apoiar, 
dinamizar e impulsionar o tecido em-
presarial local.

Um espaço para ajudar as suas ideias

» Entidades parceiras:
ANJE – Associação Nacional de Jovens 
Empresários

ACSTDB – Associação do Comércio, 
Serviços, e Turismo do Distrito de Beja

AHRESP – Associação de Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal

ANDC – Associação Nacional do Direito 
ao Crédito

CRIA – Centro Regional para a Inovação do 

Algarve / Universidade do Algarve

DECO – Associação Portuguesa de De-
fesa do Consumidor.



Odemira em notícia - boletim municipal | fev’16  |   19 

>> desenvolvimento económico
>> economia

O projeto local de valorização dos produ-
tos da pesca Cabaz do Mar foi o vencedor 
na categoria de “Consumo Sustentável”, 
nos Green Project Awards, um prémio 
promovido em parceria pela GCI, Agência 
Portuguesa do Ambiente e a Quercus – 
Associação Nacional de Conservação da 
Natureza. 

Este é um projeto pioneiro em Portugal, 

implementado pela Associação Cultural 
e de Desenvolvimento de Pescadores e 
Moradores da Azenha do Mar. Surgiu da 
necessidade de valorizar e escoar o pes-
cado de baixo valor comercial, reduzindo 
os intermediários e garantindo um forne-
cimento de espécies capturadas na nossa 
costa.

O Cabaz do Mar foi concebido e desenvol-

vido pela  
T A I P A 
– Orga-
n i z a ç ã o 
Coopera-
tiva para 
o Desenvolvimento Integrado do Conce-
lho de Odemira, com o apoio do Municí-
pio de Odemira e Docapesca Portos e Lo-
tas, S.A.

CABAZ DO MAR VENCE PRÉMIO DOS GREEN PROJECT AWARDS

A melaria Apicortes, em Bicos, é a única 
unidade do género em todo o Litoral Alen-
tejano, com modernos equipamentos para 
a extração e embalamento, condições e 
instalações de elevado nível. A produção 
média anual de é 35 toneladas de um mel 
de alta qualidade, sendo 18 toneladas para 
exportação (França, Alemanha e Ango-
la). A remodelação da empresa familiar, 
em 2012, representou um investimento 
de cerca de 150 mil euros, sem recurso a 
qualquer financiamento comunitário.

A melaria já era o negócio da família há 
várias décadas, uma paixão e forma de 

vida de Francisco Cortes, herdada do pai, 
e agora seguida pelo filho e pela nora (Pe-
dro e Dora). A unidade tem cinco postos 
de trabalho permanentes, passando a seis 
na época de extracção do mel.

A empresa tem 2.000 colmeias para pro-
dução e comercialização de mel e de to-
dos os produtos da colmeia (pólen, própo-
lis, geleia real, cera), prestando também 
serviços de polinização de culturas. Está a 
preparar a produção de licor de mel, que 
será comercializado a partir de junho. 

A unidade conta com uma loja para venda 

e degustação de mel e dos vários produ-
tos da colmeia. A melaria de Bicos é ponto 
de visita pelos turistas, numa articulação 
com as unidades de alojamento e empre-
sas de animação turística, e está incluída 
no roteiro “Da Terra à Mesa – Roteiro Eno-
gastronómico”, da Entidade Regional de 
Turismo do Alentejo e Ribatejo, ERT. 

No dia 30 de janeiro, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Odemira, José Alberto 
Guerreiro, visitou a melaria Apicortes, no 
âmbito de uma deslocação à freguesia de 
Vale de Santiago.

MELARIA ÚNICA NO LITORAL ALENTEJANO
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>> social
>> ação social

Pelo segundo ano consecutivo, durante o 
mês de novembro pretendeu-se assinalar 
o trabalho integrado promovido pela Rede 
Social de Odemira, em áreas como o enve-
lhecimento ativo, a igualdade de género, a 

interculturalidade, a proteção de crianças 
e jovens, bem como a promoção da saú-
de mental e de estilos de vida saudáveis 
e pró-ativos. Assente no princípio da par-
tilha e da co-responsabilidade, os atores 

sociais locais, nos quais se inclui o Municí-
pio de Odemira, procuram respostas ino-
vadoras que fomentem a inclusão social, 
a melhoria da qualidade de vida e a capaci-
tação dos cidadãos do concelho.

Está concluída a revisão do Diagnóstico 
Social, com vista à construção do Plano de 
Desenvolvimento Social, após amplo pro-
cesso de discussão e participação iniciado 
em março de 2015. O Diagnóstico Social 
foi aprovado pelo CLASO – Conselho Local 
de Ação Social, no dia 24 de novembro, 
tendo sido submetido ao conhecimento da 
Câmara Municipal no dia 3 de dezembro.

A atualização do Diagnóstico Social é fun-
damental para perceber quem somos e 
quais os desafios que se colocam ao con-
celho, para planear uma ação concertada, 
no âmbito da Rede Social de Odemira, cujo 
grande objetivo é a inclusão social, a luta 
contra a pobreza e a construção de um 
território mais justo. 

A revisão do diagnóstico social assentou 
na identificação de problemas prioritários, 
prioridades estratégicas e a definição de 
objetivos gerais e específicos para cada 
prioridade, com base em dois princípios: 
uma visão integrada e multidimensional e 
a participação alargada dos parceiros so-
ciais e dos públicos-alvo de intervenção de 
primeira linha (idosos, imigrantes, jovens e 
famílias carenciadas). 

O Plano de Desenvolvimento Social defini-

rá medidas para cada uma das prioridades 
estratégicas, em profunda interligação 
com outros planos setoriais.

No dia 21 de outubro decorreu, na Bibliote-
ca Municipal José Saramago, uma iniciativa 
para “Partilha de Resultados e Contributos 
Finais para a Construção do Diagnóstico 
Social”, que constituiu o último momento 
para a comunidade participar na fase de 
diagnóstico. 

Violência doméstica, stalking, prós e con-
tras das novas tecnologias de informa-
ção, a intervenção junto das famílias e a 
motivação para a prevenção foram os 
temas em destaque do seminário “Por 
uma cultura de Não-Violência: velhos e 
novos desafios”, promovido no dia 25 de 
novembro, no Cineteatro Camacho Costa. 
A iniciativa resultou de uma parceria en-
tre a Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Odemira e Gabinete de Apoio à 
Vítima e ao Agressor da TAIPA – Organiza-
ção Cooperativa para o Desenvolvimento 
Integrado do Concelho de Odemira, com o 
apoio do Município de Odemira.

Um dos pontos altos do seminário foram 
as “Duas estórias no masculino: violência 
doméstica e stalking”, com testemunhos 
de João Paiva Santos (professor univer-
sitário e investigador) e António Manuel 
Ribeiro (vocalista da banda UHF). A con-
ferência sobre “Cyberbullying” foi espe-
cialmente dirigida aos alunos das escolas 
Secundária, Profissional e Colégio Nossa 
Senhora da Graça, presentes na sala. “A 
intervenção com as famílias: estratégias e 

limites” foi outro tema do dia, com inter-
venções sobre mediação familiar, a peda-
gogia do diálogo na prevenção do conflito, 
o papel dos Centros de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Parental e motivação 
para a mudança. 

Sendo um dia onde se falou muito de 
crianças e jovens, a organização ofereceu 
dois momentos culturais, com a participa-
ção do Duo de Guitarras de David Silva e 
Xavier Guerreiro e uma encenação teatral 
pelos alunos do 1.º ano da EB1 de Odemira.

NOVEMBRO SOCIAL EM ODEMIRA

CONSTRUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

“Por uma cultura de não-violência”

SEMINÁRIO SOBRE VELHOS E NOVOS DESAFIOS NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

Prioridades estratégicas: 
1. Promover a inclusão social dos idosos
2. Promover a integração dos imigrantes
3. Promover a igualdade de oportunidades nas 
crianças e jovens
4. Promover a inclusão social das famílias
5. Promover o acesso a serviços de saúde e 
ação social
6. Promover a educação, o emprego e a quali-
ficação da popluação
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O Município de Odemira comemorou o Dia 
Internacional do Idoso, no dia 1 de outubro 
em Sabóia, com um convívio dirigido aos 
mais de 320 utentes das oito instituições 
locais de apoio à Terceira Idade. A iniciativa 
foi promovida com o apoio da Associação 
Humanitária D. Ana Pacheco, Junta de Fre-
guesia de Sabóia e Universidade Sénior de 
Odemira.

A iniciativa contou com a participação dos 
utentes dos lares e centros de dia da As-
sociação Humanitária D. Ana Pacheco, As-
sociação de Reformados e Idosos de Vila 
Nova de Milfontes, Associação de Refor-
mados, Pensionistas e Idosos da Freguesia 

de S. Teotónio, Associação de Solidarieda-
de Social Nossa Senhora do Mar, Casa do 
Povo de S. Martinho das Amoreiras, Casa 
do Povo de Relíquias, Casa do Povo de S. 
Luís e Santa Casa da Misericórdia de Ode-
mira.

A festa contou com as palavras de boas-
-vindas pelo Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Odemira, Helder Guerreiro, 
a atuação da Tuna da Universidade Sénior 
de Odemira e baile com o artista Guilher-
me Campos, numa tarde de convívio entre 
utentes, técnicos e dirigentes das várias 
instituições.

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

“Tricota Esta Ideia”

UMA MANTA PELOS DIREITOS DOS IDOSOS

O Município de Odemira assinalou, no dia 
16 de novembro, o 1º aniversário da Comis-
são Municipal do Idoso, com a realização 
das Jornadas de Reflexão “Promover a 
Inclusão Social dos Idosos”, na Biblioteca 
Municipal José Saramago. 

Foram apresentados projetos de interven-
ção junto da população sénior nos Muni-
cípios de Odemira, Aljustrel e Mértola. 
Foram ainda apresentadas e discutidas as 
medidas a incluir no Plano de Desenvolvi-
mento Social (PDS) para a promoção da 
inclusão social dos idosos, considerada 

uma das grandes prioridades locais. Este 
foi também o tema dos grupos de traba-
lho, no âmbito da reunião da Comissão Mu-
nicipal do Idoso de Odemira, realizada no 
mesmo dia.

Dinamizada desde novembro de 2014, a 
Comissão Municipal do Idoso de Odemira 
tem por missão definir e articular uma 
política pública que vise a promoção, pro-
teção e defesa dos idosos do concelho, 
com vista à melhoria da qualidade de vida, 
inclusão social, promoção da participação 
cívica e da dignidade do idoso.

PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DOS IDOSOS

Durante o mês de novembro, esteve 
em exposição na Biblioteca Munici-
pal José Saramago, parte da grande 
manta do projeto “Tricota Esta Ideia 
- Uma manta pelos direitos dos ido-
sos”, produzida por idosos de todo o 
país e que contou com a participação 
de IPSS do concelho de Odemira.
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>> social
>> saúde

No dia 11 de novembro foram apresenta-
dos, na Biblioteca Municipal José Sarama-
go, vários projetos de Promoção da Saúde 
Mental desenvolvidos no território do con-
celho de Odemira, com o objetivo de efe-
tuar o diagnóstico das respostas de saúde 
mental no concelho e a desmitificação da 
doença mental junto da população em ge-
ral. Foram apresentados os resultados 

dos inquéritos de diagnóstico no âmbito 
do PReSaMe – Projeto de Respostas em 
Saúde Mental, promovido em parceria 
pelas Plataformas Supraconcelhias da Pe-
nínsula de Setúbal e do Alentejo Litoral e a 
Escola Superior de Saúde do Instituto Po-
litécnico de Setúbal. O objetivo é perceber 
quais as respostas indutoras de uma boa 
saúde mental no território, tanto na área 

da saúde, como no social e na educação.

Outro projeto abordado foi o FELIZ MEN-
TE, projeto financiado pelo Município de 
Odemira, no âmbito do Programa Siner-
gias Sociais, e executado pela TAIPA – Or-
ganização Cooperativa para o Desenvolvi-
mento Integrado do Concelho de Odemira. 
“Porque a saúde mental importa” é o pon-
to de partida para sessões de debate com 
dirigentes de entidades públicas e com 
alunos da Escola Secundária Dr. Manuel 
Candeias Gonçalves e do Colégio Nossa 
Senhora da Graça. 

O terceiro projeto apresentado foi “WHY 
SCHOOL?”, promovido pela EUTIMIA – 
Aliança Europeia Contra a Depressão em 
Portugal, que conta com a parceria de di-
versas entidades, entre elas a CIMAL – Co-
munidade Intermunicipal do Alentejo Lito-
ral. O objetivo é a formação e capacitação 
dos professores e reforçar a importância 
da promoção de cuidados de saúde men-
tal nas escolas.

Decorreu na Biblioteca Municipal José Sa-
ramago, no dia 8 de outubro, o 1º Semi-
nário sobre Aleitamento Materno, com o 
objetivo de sensibilizar a população para 
a importância e benefícios do aleitamento 
materno.

A iniciativa foi promovida pela Unidade de 
Cuidados na Comunidade e da Unidade Lo-
cal de Saúde do Litoral Alentejano (ULS-
LA), com o apoio do Município de Odemira, 
no âmbito da Semana Mundial do Aleita-
mento Materno. 

Foram abordadas questões técnicas rela-
cionadas com os benefícios do aleitamen-
to materno e a sua influência no desenvol-
vimento na criança, sendo a partilhada de 

experiências um dos pontos do programa.

O seminário contou com a presença de 
Deolinda Seno Luís, vereadora da Câma-
ra Municipal de Odemira responsável pela 
área da saúde, e da Coordenadora da Uni-
dade de Cuidados “Saúde na Mira” de Ode-
mira, Ana Raquel Pereira.

Ainda no âmbito da Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, decorreu, na Biblio-
teca Municipal de Odemira, uma exposição 
de barrigas de gesso produzidas no âmbi-
to dos Cursos de Preparação para o Par-
to/Parentalidade e um Convívio Familiar, 
na sede do Juventude Clube Boavista, com 
animação musical e lanche partilhado.

O Município de Odemira associou-se às co-
memorações do 18º aniversário da Rede 
Portuguesa de Municípios Saudáveis. No 
dia 30 de outubro, todos os Municípios que 
constituem a Rede hastearam a bandeira 
de Município Saudável, de modo a marcar 
o seu compromisso com a saúde e a qua-
lidade de vida das populações.

A Rede Portuguesa de Municípios Sau-

dáveis reafirma a sua missão de apoiar 
a divulgação, implementação e desen-
volvimento do Projeto Cidades Saudá-
veis, nos municípios que pretendam 
assumir a promoção da saúde como 
uma prioridade da sua agenda política. 
O grande objetivo é a melhoria da qualida-
de de vida da população e a qualificação do 
bem-estar físico, mental, social e ambien-
tal das comunidades locais.

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DOS PROJETOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL
Porque não há saúde sem saúde mental!

1º SEMINÁRIO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO

ODEMIRA MUNICÍPIO SAUDÁVEL
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>> social
>> juventude

O Município de Odemira promoveu a elei-
ção dos Conselheiros Municipais Jovens, 
membros do Conselho Municipal da Ju-
ventude de Odemira e que representam 
os restantes jovens de todo o território, 
constituindo-se como elementos de refe-
rência e de trabalho em conjunto com a 
equipa técnica do Setor da Juventude da 
Câmara Municipal. 

Joana Costa (Litoral Norte), Fábio Guer-
reiro (Litoral Sul), Luís Candeias (Centro), 
Eva Oeverhaus (Interior Norte) e Pedro 
Silva (Interior Sul) foram os jovens eleitos 
para representar cada um dos territó-
rios das Comissões Sociais de Freguesia. 
Os cinco Conselheiros Municipais Jovens 

tomaram posse no dia 19 de janeiro, no 
âmbito da reunião do Conselho Municipal 
da Juventude e na presença do Vice-pre-
sidente da Câmara Municipal de Odemira, 
Helder Guerreiro. 

O Conselho Municipal da Juventude de 
Odemira é o órgão consultivo da Câmara 
Municipal para as questões relacionadas 
com a política de Juventude, que visa pro-
porcionar aos jovens munícipes um espa-
ço aberto de debate, construção de pro-
postas de políticas públicas de Juventude, 
partilha de oportunidades, opiniões e de 
incentivo ao seu direito à participação e 
cidadania. 

São seis os jovens voluntários europeus 
que se encontram no território odemiren-
se a trabalhar, durante 1 ano, no âmbito da 
candidatura do Município de Odemira ao 
Projeto Erasmus+ Juventude em Ação / 
Serviço Voluntário Europeu.

Para o projeto “Odemira na Europa” o 
Município conta com a parceria de várias 
entidades locais para a integração dos vo-

luntários, designadamente a GAIA Alentejo 
/ Grupo de Transição de São Luís, Socieda-
de Recreativa Colense, Odemira-te - Asso-
ciação Cultural e Artística do Mira, ADMI-
RA - Associação para o Desenvolvimento 
da Região do Mira, Associação Cultural 
Desportiva e Recreativa das Brunheiras e 
Associação Humanitária D. Ana Pacheco. 
Integrados nestas entidades de acolhi-
mento, os voluntários desenvolvem novas 

competências pessoais e profissionais, 
em contacto com a nossa cultura. 

Através do Serviço Voluntário Europeu 
(SVE), os jovens voluntários têm a opor-
tunidade de contribuir para o trabalho 
quotidiano de organizações que lidam com 
políticas para a juventude, desenvolvimen-
to pessoal e socioeconómico dos jovens, 
participação cívica, assistência social, 
inclusão dos desfavorecidos, ambiente, 
programas de educação não formal, TIC e 
literacia mediática, cultura e criatividade, 
cooperação para o desenvolvimento, etc. 

O Município de Odemira conta com o fi-
nanciamento de 60.949,02€, através da 
Agência Nacional, entidade que responsá-
vel pela gestão do programa em Portugal.

Este projeto contempla também o envio, 
em 2016, de jovens odemirenses para a Eu-
ropa, para que tenham também eles a opor-
tunidade de adquirir e trazer consigo uma 
experiência internacional, que possa enri-
quecer o seu futuro profissional e pessoal.

O Município de Odemira, em parceria com 
a ADMIRA – Associação para o Desenvol-
vimento da Região do Mira, promoveram 
durante o mês de dezembro, duas festas 
para os jovens – as Festas Ó Jovem, em Sa-
bóia (5 de dezembro) e S.Teotónio (no dia 
19 de dezembro), com vista a uma maior 
proximidade aos jovens, sensibilizando-os 
para uma maior participação cívica e de-

senvolvimento dos seus territórios.

As festas Ó Jovem contaram com mo-
mentos de participação cívica no formato 
de mesa redonda, divulgação e apresenta-
ção de projetos e incentivos direcionados 
aos jovens do concelho e animação musi-
cal noite dentro com um DJ convidado.

ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS JOVENS

O Município de Odemira estabeleceu como 
uma das prioridades para o mandado de 
2013/2017 a aposta na política de Juven-
tude, desenvolvendo uma estratégia de 
cooperação junto das associações e cole-
tividades que desenvolvam nas suas fre-
guesias atividades com este público-alvo.

ODEMIRA RECEBE JOVENS VOLUNTÁRIOS EUROPEUS DURANTE 1 ANO

Festas Ó Jovem

MUNICÍPIO E ADMIRA PROMOVEM PARTICIPAÇÃO PARA OS JOVENS
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>> conhecimento
>> educação

Já está disponível o portal do projeto ODE-
TE – Odemira Território Educativo, uma 
iniciativa do Município de Odemira, cujos 
objetivos assentam numa construção 
participada e com envolvimento de toda a 
comunidade educativa, desde alunos, do-
centes, direções dos agrupamentos de es-
colas, pais e encarregados de educação e 
demais entidades públicas. Esta é a plata-
forma de interação e trabalho em rede do 
“Odemira Território Educativo”. O grande 
objetivo é afirmar Odemira como um ter-
ritório de excelência no ensino, com vista à 
prevenção do abandono escolar precoce, 
à melhoria do sucesso escolar dos alunos 
e dos indicadores de qualificação e forma-
ção da população do concelho de Odemi-
ra, bem como à disponibilização de dados, 
estudos e indicadores para a definição de 
políticas educativas informadas, concerta-
das e coerentes face às caraterísticas, ne-
cessidades e potencialidades do concelho.

Nova Carta Educativa

O portal ODETE irá também disponibilizar 
e fará a constante atualização da Carta 
Educativa de Odemira. O processo de re-
visão da Carta Educativa está em fase de 
conclusão, tendo o novo documento já 
sido submetido à aprovação da Câmara 
e da Assembleia Municipal de Odemira. A 
Carta Educativa foi remetida para aprova-
ção da Direção Geral de Educação. 

Observatório das Políticas Educativas do 
Concelho

Também o Observatório das Políticas Edu-

cativas do Concelho de Odemira (OPECO) 
será dinamizado através do portal ODETE, 
criando uma ferramenta que visa a recolha 
e análise de dados que permitam um me-
lhor acompanhamento do percurso da po-
pulação escolar local, desde o ensino pré-

-escolar até à conclusão do ensino superior, 
e contribuir para a definição de respostas 
para o desenvolvimento socioeconómico e 
a melhoria dos indicadores de educação e 
formação superior do concelho. 

Odemira Território Educativo 

NOVO PORTAL PARA A EDUCAÇÃO

MIRAGEM II

ESPETÁCULO JUNTA ALUNOS DA SECUNDÁRIA E PROFISSIONAL
Foi apresentado no dia 25 de novembro, 
em Odemira, o espetáculo de artes per-
formativas “Roda Atlântica”, que reuniu 
cerca de 30 alunos das Escolas Secun-
dária e Profissional de Odemira. Primei-
ro foi dirigido ao público escolar, no Pa-
vilhão Desportivo Municipal, e despois 
foi apresentado à população em geral, 
no Jardim Sousa Prado. Um trabalho so-
bre a mistura de tradições, com a junção 
de todas as danças de roda do universo 
da lusofonia.

O espetáculo “Roda Atlântica” decorre 
do projeto artístico “Miragem!”, desen-
volvido pelo segundo ano consecutivo 
nas escolas do concelho de Odemira, 
com criação e coordenação da coreó-
grafa Madalena Victorino, inserido no 
Programa Odemira Território Educativo, 
promovido pelo Município de Odemi-
ra. Visa o contacto da arte com diver-
sas matérias escolares, assim como a 
descoberta e experimentação artística 
como forma viva de aprendizagem.
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>> conhecimento
>> cultura

O Município de Odemira e a Santa Casa da 
Misericórdia de Odemira celebraram um 
contrato de comodato para cedência da 
Igreja da Misericórdia à autarquia, com vis-
ta ao desenvolvimento de ações de recupe-
ração e valorização do imóvel, para poten-
ciar a sua importância histórica e utilização 
para fins culturais, sociais e institucionais.

A Câmara Municipal de Odemira pretende 
definir um Programa de Intervenção e Va-
lorização tendo em vista o planeamento e 
realização de uma programação cultural, 
em articulação com a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Odemira e a Direção Regional 
de Cultura do Alentejo. 

A Igreja da Misericórdia

Construída nos finais do séc. XVI é pro-
priedade da Santa Casa da Misericórdia 
de Odemira. De grande interesse histórico 
e artístico, o edifício é representativo do 
Maneirismo, na arquitetura e na decora-
ção pictórica do interior, sendo único no 
contexto do património religioso construí-
do no concelho de Odemira e na própria 
região. 

A Igreja foi classificada como Imóvel de In-
teresse Público (Portaria nº 505/2011 de 
18 de abril). 

Desde do mês de outubro que está a ser 
disponibilizado o programa de oferta for-
mativa do Quintal da Música, que inclui o 
ensino de música tradicional, canto alen-
tejano, jazz e improviso, teoria musical e 
vários instrumentos musicais. São vários 
horários, através de várias entidades de 
formação musical. 

Iniciou-se uma nova vertente do Quintal da 
Música, depois de uma oferta cultural ao 
longo dos meses de verão, com uma di-
versidade de espetáculos e de expressões 
musicais e artísticas (desde a música tra-
dicional, poesia popular e canto ao baldão, 
jazz e fado), através da iniciativa “Às quin-
tas no Quintal”, que prometem voltar com 
as noites quentes. 

O Centro de Valorização da Cultura Local 
constitui um novo equipamento municipal 
dedicado à dinamização sociocultural do 
concelho, que disponibiliza diversas valên-
cias, desde um espaço expositivo e mul-
tiusos até ao acolhimento de projetos e 
respostas sociais.

O Centro abriu portas em dezembro, com 
uma Exposição e Venda de Brinquedos 
Artesanais, com peças de onze artesãos, 

promovida pelo Município de Odemira com 
o objetivo de promover o artesanato local. 

Já em janeiro decorreu ali a exposição 
“Homo et Mare - Arqueologia Marítima em 
Odemira”, da responsabilidade da associa-
ção GESTO – Grupo de Estudos do Territó-
rio de Odemira, com o cofinanciamento da 
ADL – Associação de Desenvolvimento do 
Litoral Alentejano e do PROMAR – Progra-
ma Operacional Pesca 2007-2013. Foram 

apresentados artefactos arqueológicos 
recolhidos no litoral, representativos de 
três temas — instrumentos de seixos las-
cados pré-históricos, a “arte” milenar do 
marisqueiro, a pesca e produtos piscícolas 
na época romana.

Ao longo de 2016, será dada a oportunida-
de aos artistas locais para apresentarem 
os seus trabalhos, promovendo-se assim 
as artes plásticas e o artesanato local.

PROJETAR A RECUPERAÇÃO DA IGREJA DA MISERICÓRDIA

PROGRAMA FORMATIVO DO QUINTAL DA MÚSICA

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL ABRIU PORTAS

O Centro de Valorização da 
Cultura Local localiza-se na 
Praça José Maria Lopes Fal-
cão, em Odemira, no espaço 
das antigas instalações da 
GNR. Representa um inves-
timento de cerca de 182 mil 
euros (IVA incluído), com 
60% de financiamento pelo 
PRODER.
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>> conhecimento
>> cultura

A vila e o concelho de Odemira comemora-
ram o Dia do Município, no dia 8 de setem-
bro, uma data para a justa homenagem e 
reconhecimento a vários odemirenses e 
entidades locais que se destacaram quer a 
nível regional e nacional, nas áreas da cul-
tura, economia, social, saúde, educação e 
desporto. Em 2015 foram homenageadas 
91 individualidades do concelho. O Jardim 
Sousa Prado, em Odemira, voltou a rece-
ber a Cerimónia do Dia do Município, que 
desta vez contou com a atuação do Grupo 
Coral de Vila Nova de Milfontes.

Cultura 
Sociedade Recreativa S. Teotoniense
Escola de Música Tradicional 
Escolinha das Artes 
Antero Silva (dinamizador de grupos co-
rais e de canto ao baldão)
Leonel Guilherme (moleiro no Moinho Mu-
nicipal) 
Daniel Luz (construtor de cordofones, so-

bretudo de viola campaniça)

Economia 
G.O. Berrys, Lda
Ilídio Fragoso & Filhos, Lda
Superteotónio - Supermercados, Lda
Touril – Agroturismo, Lda 
Caprino de Odemira

Social e Saúde
GAVA – Gabinete de Apoio à Vítima e ao 
Agressor
Associação de Dadores de Sangue de Vale 
de Santiago

Educação 
Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila 
Nova de Milfontes

Desporto individual
Teresa Fernandes (BTT e ciclismo pelo 
Clube Xelb)
Erica Santos, Ana Filipa Silva, Ana Catarina 

Dias, Paula Laneiro, Ana Lourenço, Maria 
Dias, Simão Lourenço, Sandro Gonçalves, 
Luís Candeias, Peter Knigth, Raul Lourenço 
(atletismo pelo Núcleo Desportivo e Cultu-
ral de Odemira)
António Neves, João Meirinho, Diogo Guer-
reiro, Luís Rodrigues, Mariana Gaspar, Britt 
Assen e Ana Paula Grilo (natação pelo 
NDCO)
Ana Quintas, Anabela Gamito, Bruno Silvé-
rio, Carla Rosa, Carlos Cruz, Diana Santa-
maria, Dino Júnior, Diogo Patrício, Duarte 
Ramos, Flávio Campos, Francisco Fortu-
nato, Gonçalo Gamito, Hugo Pereira, Jorge 
Ângelo, Leonardo Campos, Manuel Graça, 
Maria Luís, Mateus Luís, Micael Carias, Mi-
guel Amador, Miriam Moura, Nelson Ber-
nardo, Nuno Brandão, Nuno Nanita, Nuno 
Silva, Pedro Penitência, Pedro Rosa, Rodri-
go Ferreira, Sara Paiva, Sérgio Jesus, Sér-
gio Tavares e Sofia Aires (canoagem pelo 
Clube Náutico Milfontes)
Matilde Gamito, Duarte Machado, Pedro 
Silva, Gina Monteiro, Mário Oliveira, Diogo 
Dias, Luís Silva, Catarina Reis, Rita Parrei-
ra, Rodrigo Machado, Diogo Neves, Tomás 
Mendes, Beatriz Maia, Micaela Silvestre 
e Mariana Piteira (canoagem pelo Clube 
Náutico Litoral Alentejano)
Filipe Correia, João Mira, Júlio Soares, Pe-
dro Rodrigues, João Mariano, Ruben Car-
rilo, Jorge Domingos e Duarte Cabral (ca-
noagem pelo Clube Fluvial Odemirense)

Desporto coletivo
Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira 
(atletismo)
Clube Desportivo Praia de Milfontes 
(futebol)
Escola Profissional de Odemira (futsal)

Feriado Municipal

HOMENAGENS NA CERIMÓNIA DO DIA DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA
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>> conhecimento
>> cultura

Promover a cultura do concelho, o seu 
património oral, artístico e patrimonial e 
adicionar-lhe diferentes manifestações 
culturais é o objeto do programa “Setem-
bro Cultural”, promovido pelo Município de 
Odemira em articulação com várias enti-
dades. 

Do programa fizeram parte o 15.º Aniver-

sário da Biblioteca Municipal José Sarama-
go, o 5º Simpósio Internacional de Escul-
tura (promovido em parceria com a Sopa 
de Artistas - Associação Local de Artistas 
Plásticos), vários espetáculos e uma expo-
sição no âmbito do Festival Sete Sóis Sete 
Luas, o Festival de Teatro Amador de Ode-
mira (com participação de sete grupos de 
teatro locais), as Jornadas do Património 

na antiga Fábrica da Moagem de Sabóia 
(dedicadas tema “Património Industrial e 
Técnico”), espetáculos musicais Às quintas 
no Quintal da Música, o 2º Ciclo de Cinema 
Ambulante (que percorreu as freguesias 
do interior com o filme “Sete Pecados Ru-
rais”), a par da Comemoração do Dia do 
Município e das Festas em Honra de Nossa 
Senhora da Piedade.

Setembro Cultural 

UM MÊS DEDICADO À CULTURA 
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>> natal

Com o objetivo de dinamizar a economia 
local e incentivar as compras no comércio 
tradicional na época de Natal, o Município 
de Odemira promoveu ou apoiou diversas 
ações de animação em Vila Nova de Mil-
fontes, Odemira e S.Teotónio.

Apelar ao consumo no comércio tradicio-
nal é o objetivo da Campanha “Natal é no 
Comércio Local”, promovida pelo Municí-
pio de Odemira e com a parceria de 103 
comerciantes do concelho. Foi promovido 
um sorteio de prémios e vales de com-
pras entre todos os consumidores que 
realizaram compras nas lojas do concelho 
de Odemira, entre os dias 1 de dezembro 
de 2015 e 6 de janeiro de 2016. À seme-
lhança dos anos anteriores, a adesão foi 
bastante positiva e com prémios alician-
tes: uma viagem aos Açores, um Smart 
TV, um Tablet e vales de compras com va-
lores entre os 200,00€ e os 30,00€. 

Bastante participado foi também o já 
habitual Concurso de Montras de Natal 
promovido pela autarquia e que este ano 
contou com um total de 35 montras “ves-
tidas a rigor”.

Entre os dias 10 e 13 de dezembro, foi 
promovida a Feira de Natal Solidária, no 
Jardim Público de Vila Nova de Milfon-
tes, numa iniciativa da Comissão Social 
Interfreguesia de Vila Nova de Milfontes 
e Longueira/Almograve, com o apoio do 
Município de Odemira, com o objetivo de 
angariar fundos a favor das necessidades 
sociais da comunidade. A Feira Solidá-
ria contou com muita animação, música, 
atividades para crianças e o comboio de 
Natal.

Nos dias 11 e 12 de dezembro, decorreu a 
actividade Natal no Mercado Municipal de 
Odemira, que contou com artesanato ao 
vivo, comércio local, workshops, gastro-
nomia e animação infantil, a par das tradi-
cionais bancas de produtos frescos. Hou-
ve ainda animação nas ruas da vila. 

Nos dias 12 e 19 de dezembro, o Município 
promoveu diversas ações nas ruas de S. 
Teotónio, com animação e insufláveis. 

NATAL É NO COMÉRCIO 
LOCAL
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>> natal

Aliados do Natal da TAIPA

Numa iniciativa da TAIPA – Organização 
Cooperativa para o Desenvolvimento Inte-
grado do Concelho de Odemira com o apoio 
do Município de Odemira (entre outros par-
ceiros), a campanha de solidariedade “Alia-
dos do Natal” ofereceu brinquedos e bens 
alimentares às famílias mais carenciadas 
do concelho. A recolha decorreu em todo o 
concelho e teve uma ação especial no Su-
permercado Intermarché, em S. Teotónio, 
a fazer recolha de alimentos.

Depois da fase de recolha, a iniciativa 

“Aliados do Natal” ofereceu presentes às 
crianças, sendo em primeira linha para as 
crianças de famílias identificadas pelas 
diferentes organizações de intervenção 
social no concelho de Odemira e depois 
por todas, espalhando assim o espírito de 
Natal. As famílias e idosos do concelho 
identificados pelas diferentes entidades 
receberam cabazes alimentares, sendo a 
entrega realizada em estreita articulação 
com as 13 Juntas de Freguesia. 

No Natal de 2015, a campanha conseguiu 
oferecer um total de 390 cabazes alimen-
tares a famílias e idosos e cerca de mil 

brinquedos às crianças do concelho.

Delta oferece cabazes alimentares

O Município tem vindo a colaborar com a 
Associação Coração Delta na sinalização 
de idosos em situação de carência eco-
nómica com vista à entrega de cabazes 
alimentares, os quais habitualmente são 
entregues aos beneficiários por parte de 
colaboradores da Delta Cafés e uma Téc-
nica de Ação Social do Município. Este ano 
foram distribuídos 20 cabazes por todo o 
concelho. 

O NATAL EM ODEMIRA TAMBÉM É SOLIDÁRIO

Como já é habitual, todos os anos o Município de Odemira oferece um Concerto de Natal à população. Este ano foi convidado o 
Coro do Carmo de Beja, para um espetáculo que decorreu no dia 20 de dezembro, na Igreja de São Salvador. 

CORO DO CARMO DE BEJA NA IGREJA MATRIZ DE ODEMIRA
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>> conhecimento
>> desporto

No passado dia 22 de novembro, mais de 400 atletas marcaram 
presença na 23ª edição do Cross dos Cavaleiros e na 9ª edição 
do Percurso Pedestre dos Cavaleiros, provas que decorreram na 
aldeia de Vale de Santiago. Em simultâneo decorreu o Corta Mato 
de Abertura da Associação de Atletismo de Beja.

O evento foi organizado pelo Município de Odemira, Núcleo Des-
portivo e Cultural de Odemira e Junta de Freguesia de Vale de 
Santiago, com o apoio da Associação de Atletismo de Beja.

A prova de competição contou com um total de 197 atletas, en-

quanto 230 participaram na caminhada. 

O vencedor do Cross dos Cavaleiros foi Luís Pinto, a correr pelo 
Sporting Clube Portugal, em 2º lugar classificou-se Ruben Pes-
soa (SL Benfica) e em 3º ficou Mussa Djau (Beja Atlético Clube). 
Na competição feminina, a vencedora foi Sandra Teixeira (Spor-
ting Clube Portugal), na 2ª posição classificou-se Liliana Verís-
simo (Sapeira Team/Algarve) e em 3º ficou Ana Lourenço (NDC 
Odemira ). Na classificação coletiva, em 1º lugar ficou o Clube 
Oriental do Pechão, em 2º o NDC Odemira e em 3º o CN Alvito. 

A equipa de juniores “A” do Sport Clube Odemirense venceu a Taça 
do Distrito de Beja, referente à época desportiva 2015/2016. A 
equipa dos escalões de formação volta os títulos após 6 épocas, 
pois a última vez que os sub-19 de Odemira venceram a Taça foi 
em 2008/2009. A festa foi feita no dia 12 de dezembro, com a 
entrega do troféu e um jogo entre as equipas de seniores e junio-
res do SCO, sendo que a entrega foi feita por Helder Guerreiro, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odemira e responsável 
pela área desporto. O trajeto dos sub-19 foi sublime, com 5 vi-
tórias em 5 jogos tendo marcado 13 golos e sofrido apenas 4. 
Agora a equipa do SCO vai tentar chegar ao título de campeão 
distrital, que dá acesso à 2ª Divisão Nacional da respectiva ca-
tegoria, se o conseguirem será o fim de um jejum de 24 anos, já 
que a última vez que os sub-19 foram campeões foi na longínqua 
época de 1990/1991. 

A época de 2015 foi de excelentes resultados no ciclismo e XCO 
para a atleta odemirense Teresa Fernandes, a pedalar ao serviço 
do Clube Xelb, de Silves, na categoria de Master Feminino. Pelo 
quarto ano consecutivo, Teresa Fernandes conquistou o título de 
Campeã Nacional de XCO Cross Country Olímpico; pelo terceiro 
ano, conquistou o título de Campeã Nacional de Ciclismo de Fun-
do, e pelo segundo ano, Campeã Nacional de Contra-Relógio. Em 
2015 sagrou-se Vice-Campeã Nacional de XCM Maratonas. Além 
estes títulos, conquistou ainda a Taça de Portugal de XCO, a Taça 
de Portugal de Ciclismo e a Taça Regional do Algarve de XCO. 
A atleta já está a preparar a época de 2016, a defender a equi-
pa Nutrimania.pt na vertente de XCO. 

MAIS DE 400 ATLETAS PARTICIPARAM NA 
23.º EDIÇÃO DO CROSS DOS CAVALEIROS

JUNIORES “A” DO SPORT CLUBE ODE-
MIRENSE VENCEM TAÇA DO DISTRITO

TETRACAMPEÃ DE XCO E TRI-CAM-
PEÃ DE CICLISMO DE FUNDO
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REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 13 DE 2 DE JULHO DE 2015
Aprovou, por unanimidade, a admissão provisória do 
candidato inscrito no concurso de classificação de 
alienação do lote número cinquenta e um do Lotea-
mento Municipal de Santa Clara-a-Velha.

Aprovou, por unanimidade, a intenção de indeferir a 
pretensão referente à alteração do Plano de Porme-
nor das Zonas de Expansão ZE2 e ZE3 de Vila Nova de 
Milfontes, considerando que a Câmara Municipal man-
tem as opções já deliberadas e constantes no Plano.

Aprovou, por unanimidade, o Plano de Intervenção em 
Espaço Rural (PIER) do Monte do Cerro e Vale da Mua 
– Comunidade Tamera.

Aprovou, por unanimidade, o Projeto de Sinalização e 
Trânsito da Vila de Odemira – Zona 2.

Aprovou, por unanimidade, a atribuição de numeração 
polícia aos arruamentos denominados por “Rua da La-
deira” e “Rua do Sol”, sitos em Sabóia.

Aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração 
dos sentidos de trânsito na Praia das Furnas, fregue-
sia de Longueira/Almograve para a presente época 
balnear.

Aprovou, por unanimidade, a proposta de circuito de 
veículos de transporte coletivo de passageiros em 
Vila Nova de Milfontes.

Aprovou, por unanimidade, a proposta de condiciona-
mento de trânsito na “Zona Antiga” de Vila Nova de 
Milfontes para o verão de 2015.

Aprovou, por unanimidade, o regulamento do Conse-
lho Municipal de Juventude de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, a Lista Provisória do Pro-
grama de Apoio às Atividade Culturais e Recreativas, 
referente ao ano 2015.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 14 DE 16 DE JULHO DE 2015
Aprovou, por unanimidade, o Processo de Revisão do 
PDM de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, a abertura de alienação 
de seis lotes de terreno no Loteamento Municipal de 
Boavista dos Pinheiros – Zona Sul, fixando-se o prazo 
para entrega de candidaturas em vinte dias, o preço 
base de 2,50€ por metro quadrado e a pontuação mí-
nima de acesso de doze pontos.

Aprovou, por unanimidade, o projeto de Regulamento 
Municipal de Utilização e Cedência de Veículos Muni-
cipais.

Aprovou, por maioria, com os votos a favor dos elei-
tos pelo Partido Socialista e os votos contra dos elei-
tos pela Coligação Democrática Unitária, a Lista Provi-
sória do Programa Sinergias Sociais 2015.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 15 DE 6 DE AGOSTO DE 2015
Aprovou, por unanimidade, a Lista Definitiva do Pro-
grama de Apoio às Atividade Culturais e Recreativas, 
referente ao ano 2015.

Aprovou, por unanimidade, a ratificação do Protocolo 
de Adesão à Rede e a Proposta de Protocolo de Cola-
boração para a realização do Festival 7 Sóis 7 Luas 
2015.

Aprovou, por unanimidade, o Protocolo de Colabora-
ção para a realização de cinco eventos de BTT.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 16 DE 20 DE AGOSTO DE 
2015
Aprovou, por unanimidade, a abertura de concurso 
para atribuição e funcionamento de Postos Farma-
cêuticos no Concelho de Odemira.

Aprovou, por maioria, com os votos a favor dos elei-
tos pelo Partido Socialista e os votos contra dos elei-
tos pela Coligação Democrática Unitária, o Protocolo 
de Colaboração – CREARP – Centro de Recursos Endó-
genos Atividade Rural e Pesqueira.

Aprovou, por unanimidade, a proposta referente à 

análise e aprovação do aditamento do Contrato de 
Parceria Pública, e do aditamento ao Contrato de Ges-
tão, entre o Estado Português e o conjunto dos Muni-
cípios de Odemira, Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodô-
var, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, 
Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, 
Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, 
Viana do Alentejo e Vidigueira. Tomou também conhe-
cimento da Minuta de Acordo Parassocial entre a AdP 
– Águas de Portugal, SPGS, SA e a AMGAP.

Aprovou, por unanimidade, emitir parecer prévio vin-
culativo no que concerne à aquisição de serviço de 
elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano do Concelho de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, a delimitação de áreas de 
Reabilitação Urbana no Concelho de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, o Protocolo de Colabora-
ção entre o Município de Odemira e a Associação Local 
de Artistas Plásticos – Sopa dos Artistas, para a reali-
zação do V Simpósio de Escultura.

Aprovou, por unanimidade, o Protocolo entre o Muni-
cípio de Odemira e a CACO – Associação de Artesãos 
do Concelho de Odemira, para o estudo e valorização 
das matérias-primas endógenas, utilizadas nas técni-
cas artesanais tradicionais no concelho.

Aprovou, por unanimidade, as listas relativas à con-
cessão de auxílios económicos ao 1.º ciclo e educação 
pré-escolar referentes ao ano letivo 2015/2016.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 17 DE 03 DE SETEMBRO DE 
2015
Aprovou, por maioria, com os votos a favor dos elei-
tos pelo Partido Socialista e os votos contra dos elei-
tos pela Coligação Democrática Unitária, tendo ambas 
apresentado Declaração de Voto, a fixação do valor 
para 2016 da participação do Município no IRS – Im-
posto sobre o Rendimento das pessoas Singulares.

Aprovou, por maioria, com os votos a favor dos elei-
tos pelo Partido Socialista e os votos contra dos elei-
tos pela Coligação Democrática Unitária, tendo ambas 
apresentado Declaração de Voto, a fixação das taxas 
para vigorar em 2016 referente ao Imposto Municipal 
sobre Imóveis.

Aprovou, por maioria, com os votos a favor dos elei-
tos pelo Partido Socialista e os votos contra dos elei-
tos pela Coligação Democrática Unitária, tendo ambas 
apresentado Declaração de Voto, a fixação do valor 
da Derrama para 2016.

Aprovou, por maioria, com os votos a favor dos 
eleitos pelo Partido Socialista e os votos contra dos 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária, tendo 
ambas apresentado Declaração de Voto, a fixação da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para 
vigorar em 2016.

Aprovou, por unanimidade, o Protocolo de Colabora-
ção a celebrar entre o Município de Odemira e a As-
sociação para o Desenvolvimento de Amoreiras-Gare, 
para a valorização, ensino e formação das formas de 
expressão musical tradicionais do concelho de Ode-
mira.

Aprovou, por unanimidade, as regras para a abertura 
de candidaturas para o Prémio Espírito Empreende-
dor.

Aprovou, por maioria, com os votos a favor dos elei-
tos pelo Partido Socialista e a abstenção dos eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, tendo ambos 
apresentado Declaração de Voto, o projeto Odemira 
Território Educativo.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 18 DE 17 DE SETEMBRO DE 
2015
Aprovou, por unanimidade o Contrato de Comodato a 
celebrar entre o Município de Odemira e a Santa Casa 
da Misericórdia.

Aprovou, por unanimidade, os acordos de forneci-
mento de refeições no ano letivo 2015/2016.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 21 DE 30 OUTUBRO DE 2015
Aprovou, por unanimidade, a os valores a aplicar para 
2016 referentes à Taxa Municipal de Proteção Civil.

Aprovou, por maioria, com os votos a favor dos elei-
tos pelo Partido Socialista e os votos contra dos elei-
tos pela Coligação Democrática Unitária, tendo ambos 
apresentado Declarações de Voto escritas, o Orça-
mento e Grandes Opções do Plano para o ano 2016.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 22 DE 5 NOVEMBRO DE 2015
Aprovou, por unanimidade, as candidaturas e respeti-
vos apoios referentes ao Programa Municipal de Em-
preendedorismo e Emprego – Odemira Empreende.

Aprovou, por unanimidade, para a definição de espa-
ços para a instalação do Ninho de Empresas de Ode-
mira.

Aprovou, por unanimidade, as Renovações, Bolsas de 
Estudos Ensino Secundário, Bolsas de Estudo Ensino 
Superior, Bolsas por Mérito e Bolsas de Estágio por 
Mérito.

Aprovou, por unanimidade, a prorrogação do prazo de 
candidaturas para o Prémio Espírito Empreendedor.

Aprovou, por unanimidade, as Normas de Funciona-
mento do Concurso de Montras e da Campanha “Natal 
é no Comércio Local”.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 23 DE 19 NOVEMBRO DE 2015
Aprovou, por unanimidade, a denúncia do contrato de 
cedência de direito de superfície por 25 anos, esta-
belecido em 12/12/1991, entre a Câmara Municipal de 
Odemira e Campiférias, S.A, relativa à área de 10.087 
m2, destinada à ampliação do Parque de Campismo 
“CAMPIFÉRIAS” em Vila Nova de Milfontes. Mais de-
liberou, por unanimidade, agendar de imediato uma 
reunião com a administração da CAMPIFÉRIAS, S.A

Aprovou, por maioria, com os votos a favor dos elei-
tos pelo Partido Socialista e os votos contra dos elei-
tos pela Coligação Democrática Unitária o Regulamen-
to das taxas, Preços e Outras Receitas do Município 
de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, indeferir a pretensão da 
alteração do Plano de Pormenor das Zonas de Expan-
são ZE2 e ZE3 de Vila Nova de Milfontes.

Tomou conhecimento do resultado do terceiro trimes-
tre de 2015 referente ao controlo analítico da qualida-
de da água para o consumo humano.

Aprovou, por unanimidade, a intenção de atribuição de 
seis lotes de terreno por atribuição com pré-seleção 
no Loteamento Municipal de Boavista dos Pinheiros, 
devendo ser sujeita a audiência prévia. Mais deliberou, 
por unanimidade, não proceder à abertura de novo 
concurso, devendo os serviços apresentar ao Execu-
tivo Municipal um ponto de situação sobre os lotes 
já atribuídos, seu estado de ocupação ou intenção de 
projeto em curso, bem como da situação do cumpri-
mento dos prazos.

Aprovou, por unanimidade, a identificação das águas 
balneares e duração da época balnear de 2016.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 24 DE 3 DEZEMBRO DE 2015
Aprovou, por unanimidade, as candidaturas ao Ninho 
de Empresas de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, a Lista Provisória de Bol-
sas de Estudo 2015/2016, bem como que as bolsas de 
estudo por mérito não fossem integradas no valor es-
tipulado, devendo ser atribuídas em verba autónoma. 
Mais deliberou, por unanimidade, que relativamente 
ao candidato Simão Margarido deve o mesmo ser 
considerado e validado se tiver bolsa da universidade 
ou não.

Tomou conhecimento do Diagnóstico Social de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, a abertura de candidatu-
ras para o Programa de Apoio às Atividades Culturais 
e Recreativas para o ano de 2016.

>> deliberações
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SAIBA MAIS EM WWW.CM-ODEMIRA.PT E ESPACO OJOVEM ,
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