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1 “De Avós para Netos”: Elaboração de um Romancioneiro / Oracioneiro Municipal
Freguesia: Transversal
Proponente: Carlos Alexandre Graça Loução
Descrição: Os contos que ouvimos à roda da lareira nas noites frias do Inverno, 
as histórias que os nossos avós contavam e que nos fascinavam, com o 
desaparecimento dessa geração estão em perigo de caírem no esquecimento. 
Seria interessante que esses contos, as orações que as nossas avós rezavam 
sempre que havia uma trovoada, as benzeduras que elas faziam quando tínhamos 
uma dor em alguma parte do corpo, fossem preservados para as gerações 
vindouras, para que os jovens de hoje e de amanhã vejam como a juventude de 
ontem se entretinha, muito antes de televisões, de telemóveis e de tablets. Esta 
proposta visa a recolha de contos, histórias e orações contados no tempo dos 
nossos avós, com o resultado final a ser ou uma publicação ou um arquivo que 
possa ser consultado quer online quer na Biblioteca Municipal.

2 Criação de um ATL para as crianças na Boavista dos Pinheiros
Freguesia: Boavista dos Pinheiros
Proponente: Raúl Fernando Vilhena Cavaco
Descrição: Criação de um ATL para as crianças da nossa localidade no local onde 
funcionava o anterior jardim de infância, com arranjo do espaço interior e exterior 
dotando-o de condições.

3 Diagnóstico Ambiental do Perímetro de Rega do Mira             
Freguesia: Transversal
Proponente: Sergio António Maraschin
Descrição: Proposta transversal para o Munícipio de Odemira e as Freguesias 
impactadas pelo Perímetro de Rega do Mira, especialmente Vila Nova de Milfontes, 
Longueira/Almograve, São Salvador/Santa Maria, Boavista dos Pinheiros e S. 
Teotónio. 
1. Objetivo  - Pretende-se realizar um diagnóstico ambiental do Perímetro de 
Rega do Mira face à contínua expansão da agricultura intensiva, através de um 
programa de monitorização da qualidade da água e indicadores biológicos. Todas 
as amostragens e análise de resultados serão efetuadas por entidades técnicas 
habilitadas para tal. O progresso dos trabalhos e as conclusões do diagnóstico 
ambiental terão divulgação pública em vários meios.
2. Descrição  - Pretende-se identificar zonas com poluição na água, caraterizar a 
natureza da contaminação, extensão provável dessa poluição e avaliação dos riscos 
para o ambiente e saúde pública. O estudo baseia-se em colheitas de amostras 
de água para análises químicas de um conjunto de parâmetros indicadores 
(incluindo pesticidas) e monitorização simultânea de indicadores biológicos 
(macroinvertebrados) em pontos representativos previamente selecionados. 
A primeira componente dos estudos identifica os vários poluentes na água e a 
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segunda componente qualifica o grau de impacte ambiental. O plano de trabalhos, 
incluindo a definição da periodicidade das amostragens, metodologia de campo e 
as análises laboratoriais na água é da responsabilidade do Laboratório da Água da 
Universidade de Évora. A análise dos resultados, tratamento global e elaboração 
de relatórios periódicos e anuais é da responsabilidade do Instituto de Ciências da 
Terra (ITC), ambas unidades ligadas à Universidade de Évora. As várias componentes 
da investigação na água e biota seguem protocolos vigentes, prevendo-se também 
como resultado prático o desenvolvimento de uma metodologia especifica para os 
rios temporários característicos da planície costeira da Bacia do Rio Mira. Para uma 
caracterização efetiva, mas sempre dependendo de custos associados, propõe-se 
dois anos de monitorização (ou até o máximo de 30 meses) assim definidos: 1ª Fase: 
Monitorização da área total do Perímetro de Rega do Mira através de amostragem feitas 
nas linhas de água, inclusive de massas de água fora da influência das explorações 
agrícolas, servindo nesse caso como potenciais locais de referência. 2ª Fase: 
Monitorização e estudos detalhados em áreas-alvo delineadas a partir dos resultados 
da primeira fase, incluindo pontos de referência. O acompanhamento dos trabalhos é 
feito através de um grupo de especialistas locais em regime de voluntariado para o qual 
se convida também representantes da Câmara Municipal de Odemira. Contempla-se a 
participação de estudantes e grupos de cidadãos durante as duas fases de trabalhos 
de campo, em regime de voluntariado e sob a orientação de técnicos habilitados. Serão 
produzidos relatórios trimestrais de progresso dos trabalhos e anuais que fazem o 
ponto da situação deste projeto. Devido ao interesse deste tema, está prevista para 
os relatórios anuais uma apresentação pública dos resultados em condições que 
não impliquem gastos. Pretende-se igualmente a integração visual em Sistema de 
Informação Geográfica, possivelmente ligado ao próprio SIG da Câmara Municipal 
de Odemira e divulgação em página da Web. Os relatórios, desenvolvimento do SIG 
e página da Web são da responsabilidade do Instituto de Ciências da Terra (ITC) com 
base no orçamento da proposta. O estudo é um contributo de carácter técnico para a 
gestão ambiental, saúde pública e ordenamento do território, atendendo também a 
necessidade de informação independente e qualificada da população do Concelho de 
Odemira sobre a atual situação no Perímetro de Rega do Mira.

4 Melhorar a Limpeza das Ruas de Vila Nova de Milfontes 
Freguesia: Vila Nova de Milfontes
Proponente: Ana Mafalda Amador Garcia da Fonseca
Descrição: Esta proposta visa a aquisição de uma varredora urbana, eléctrica, para 
melhorar a limpeza das ruas de toda a freguesia de Vila Nova de Milfontes.
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6 Quiosque na Zona Ribeirinha de Odemira 
Freguesia: S. Salvador e Santa Maria
Proponente: João Filipe Martins Serra
Descrição: Pretende-se com esta proposta dinamizar a zona ribeirinha com a 
existência de um Quiosque com esplanada, criando mais um espaço de lazer numa 
zona que nos últimos anos tem sofrido grandes alterações. Esta zona atualmente 
é frequentada por jovens e por famílias para atividades de lazer e de desporto. A 
existência de um quiosque seria uma mais valia para a população em geral.

7

8

Recuperação do Parque de Merendas e Circuito de Manutenção Desportiva 
Freguesia: S. Luís
Proponente: Célia Ramos Costa
Descrição: Recuperação do Parque de Merendas e Circuito de Manutenção 
Desportiva, nomeadamente: recuperação de grelhadores públicos; recuperação de 
bancos, mesas, escadas e acessos; manutenção do parque infantil; substituição de 
equipamentos e sinalização de manutenção desportiva; instalação de equipamento 
fitness outdoor.

Requalificação do espaço exterior da escola Eb1 / jardim de infância de Odemira 
Freguesia: S. Salvador e Santa Maria
Proponente: David Jorge Pereira Bernardino
Descrição: O espaço escolar deverá ser um local adequado ao nível etário dos 
alunos que frequentam esse mesmo espaço, sendo o mesmo atrativo, harmonioso 
e funcional, permitindo a realização de atividades ao ar livre, nos períodos não 
letivos (intervalos) bem como nas atividades extracurriculares, fortalecendo assim 
a afetividade e a amizade ao longo da vida escolar. 
Objetivo: Proporcionar à comunidade Escolar um espaço com condições, 
permitindo assim um desenvolvimento da criança, estimulando as capacidades 
de concentração, de criatividade entre outras; 1) Criação no recreio de um espaço 
coberto, para a realização de atividades em dias de chuva ou em dias de sol 
intenso, com uma área de +- 65m2 e piso tipo “tartan”. 2) Substituição do pavimento 
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5 Mesas Exteriores para Escolas Básica 2/3 e Secundária de Odemira 
Freguesia: S.Salvador e Santa Maria
Proponente: Carla Maria Clara de Andrade Hundt
Descrição: Apresento esta proposta, com o objetivo de fornecer, 20 mesas 
exteriores, às Escolas Básica 2/3 Damião de Oliveira e Escola Secundária Dr. Manuel 
Candeia Gonçalves de Odemira, 10 em cada escola. Durante a pandemia Covid, 
identifiquei a necessidade de a comunidade escolar, ter mais lugares sentados, no 
exterior. Sendo para estudar, fazer refeições ou lazer. As mesas são em madeira 
tratada, adaptadas ao exterior, o que garante o uso das mesmas por muitos anos. 
Obti a permissão do Sr. Diretor José Seno Luís, em reunião, para apresentar esta 
ideia, ao Orçamento Participativo de Odemira.
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9 Requalificação do Jardim da Eira da Lagoa em Colos 
Freguesia: Colos
Proponente: Herberto Smith
Descrição: O objetivo é criar um espaço verde urbano mais atrativo, funcional 
e útil que possa ser utilizado de forma segura e orgânica pela população local 
enquanto espaço de fruição de natureza, de estar e de lazer. Propõe-se as seguintes 
alterações: 1) a plantação de mais árvores para criar sombra naturalmente e ao 
mesmo tempo servir como ponto de arrefecimento da temperatura média no Verão 
e amenizar a temperatura no Inverno - biorregulação natural da temperatura no 
centro da aldeia, através do coberto vegetal 2) a criação de uma sebe com arbustos 
aromáticos/fruto adaptados à região (alecrim, medronheiro, espinheiro-alvar, 
romazeira, alfazema, estevas) do lado da estrada principal, de modo a reduzir o 
impacto sonoro da passagem de veículos para as casas nas ruas abaixo do jardim 
e a servir como uma barreira visual e de segurança para as crianças. 3) a plantação 
de prados diversos em alternativa à relva, de forma a reduzir substancialmente o 
consumo de água para rega. 4) o embelezamento do espaço envolvente, eliminando 
os chafarizes/lagos/piscinas que não são utilizados e em alternativa criar circuitos 
para trotinetas /skates /patins, por exemplo. 5) colocar sombra, recorrendo a 
pérgolas naturais com plantas trepadeiras adaptadas ao clima ou artificiais (rede 
de sombra) no parque infantil de modo a que o mesmo possa ser utilizado pelas 
crianças no verão, durante o dia.
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existente na envolvente do edifício escolar (Recreio), com aplicação contínuo de 
pavimento tipo “tartan” ou pavimento de borracha, próprio para parques recreativos 
e desportivos, em ambos os casos coloridos, com marcação de jogos tradicionais, 
tais como “jogo da macaca”, “jogo do galo”.3) Parque Infantil – criação de um parque 
infantil com equipamentos adequados à comunidade escolar.  

10 Requalificação Urbana da Rua do Vale de Brique, Rua Dr. António Calapez Garcia, 
Zona Norte, e Rua Engenheiro Amaro da Costa em S. Martinho das Amoreiras 
Freguesia: S. Martinho das Amoreiras
Proponente: Raquel Maria da Glória Guerreiro
Descrição: Pretende-se valorizar a aldeia de S. Martinho das Amoreiras 
requalificando três ruas do núcleo urbano central da localidade criando uma 
harmonização dos materiais utilizados no pavimento das ruas do centro de S. 
Martinho das Amoreiras, valorizando-se assim o espaço urbano.
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11 Requalificação Zona Envolvente ao Estádio das Figueiras 
Freguesia: S. Teotónio
Proponente: André Guerreiro
Descrição: A proposta visa a requalificação da zona envolvente ao Estádio 
das Figueiras (GDR). Os principais pontos da requalificação de toda a zona 
(interseção da Rua do Encalhe com a Rua de Santa Isabel) até ao final do muro de 
proteção do estádio, (1) a colocação de pavimentos novos na zona de passeios e 
estacionamento, (2) novas luminárias, (3) rede de pluviais, (4) mobiliário urbano. 
Com esta requalificação poderia ser criado um espaço de esplanada mais 
agradável para o bar do clube e nova ou requalificação da atual entrada do público 
para o estádio. 

12

13

Revitalização do espaço envolvente da Praia Fluvial de Santa Clara
Freguesia: Santa Clara-a-Velha
Proponente: Pedro Miguel Correia da Silva
Descrição: Propõe-se a remodelação do espaço envolvente da praia fluvial de 
Santa Clara com a colocação de solários e passadiços em madeira. Dessa forma, 
rentabilizar-se-á o espaço tornando-o mais aprazível aos visitantes e criando uma 
conexão responsável e acessível entre os utilizadores e o meio ambiente.

Sabóia renovada
Freguesia: Sabóia
Proponente: Tânia Cristina Guerreiro Neves
Descrição: A presente proposta consiste em requalificar uma parte da aldeia de 
Sabóia, desde entrada sul da aldeia de Sabóia, junto à rotunda, até à extensão de 
saúde. Propõe-se que os estacionamentos sejam reorganizados e que seja criada 
uma zona pedonal e várias zonas de estar mais apelativas, através da colocação 
de canteiros com flores e árvores de pequeno porte ao longo da rua Gago Coutinho, 
rua 5 de outubro e avenida António Manuel Ribeiro, desde a rotunda até à extensão 
de saúde.
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