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Espaço Polivalente do Almograve
A proposta visa a construção de um espaço polivalente adequado às necessidades da povoação da freguesia da
Longueira/Almograve, a localizar no recinto onde atualmente se realizam as festas do Almograve e que precisa
de melhores condições. Esta proposta surge devido à ausência deste equipamento na nossa freguesia, sabendo
ainda o quanto é importante que a povoação tenha um espaço polivalente capaz de acolher várias atividades.
Localização: Almograve
Freguesia: Longueira/Almograve
Proponente: Manuel Augusto da Silva Ferreira
Valor: 125.000,00€
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Eletrificação do Polidesportivo e Requalificação da Envolvente do
Jardim de Infância do Cavaleiro
O polidesportivo tem apresentado um elevado grau de utilização por parte da população do Cavaleiro e arredores,
com especial destaque para a comunidade escolar e jovens em geral. Estes melhoramentos visados na proposta
permitirão uma utilização mais regular e segura, inclusive à noite. A envolvente à escola e jardim-de-infância
será requalificada e dotada de alguns apetrechos destinados às brincadeiras das crianças como por exemplo
baloiço, escorrega entre outros.
Localização: Cavaleiro
Freguesia: S.Teotónio
Proponente: Helder Manuel Nobre Salvador
Valor: 65.000,00€
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Milfontes com Vida
A proposta é vocacionada para atrair o turista/visitante a todo o Concelho de Odemira.
O projeto apresentado está aplicado a Vila Nova de Milfontes, mas a ideia pode ser posteriormente extensível a
todas as localidades do Concelho. Realço como exemplo as marcas “Milfontes Com Vida”, “Zambujeira Com Vida”,
“Almograve Com Vida”, etc...
Além de imagem representativa física, este projeto também contará com a mesma imagem associada às várias
formas digitais. Será desenvolvido um site de apoio ao projeto, página de facebook também para um melhor
apoio ao turista/visitante e ainda aplicações móveis android e ios para um acompanhamento no terreno em
tempo real por parte do turista/visitante.
Na entrada de Vila Nova de Milfontes será instalada uma placa do projeto e junto de cada ponto de interesse
informação acerca do mesmo.
Além da tecnologia digital referida, também haverá um guia em papel, que irá estar disponível, tanto nos Postos
de Turismos como nas Juntas de Freguesia e na Própria Câmara Municipal.
Localização: Vila Nova de Milfontes
Freguesia: Vila Nova de Milfontes
Proponente: José António Garcia Carvalho
Valor: 30.000,00€
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As Melhores Web Praias de Portugal
A proposta visa a instalação de webcam nas praias da Franquia em Vila Nova de Milfontes, na praia do Almograve
e na praia da Zambujeira do Mar. A proposta surge como complemento à campanha “As Melhore Praias de
Portugal” levada a cabo pelo Município de Odemira.
“Esta campanha pretende divulgar as praias do concelho de Odemira, inseridas em pleno Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. De norte para sul, as praias da Franquia, Almograve e Zambujeira do
Mar são destinos de excelência para quem prefere praias de qualidade, águas cristalinas e areais finos e em
plena harmonia com a natureza.” É neste âmbito que apresento a minha proposta ao Orçamento Participativo de
Odemira de 2014.
A instalação de Webcam’s nas praias permite ao utilizadores aceder ao site http://beachcam.sapo.pt/ e verificar
em tempo real as condições do mar, a temperatura da água, a direção do vento, ondulação, horas da maré entre
outras condições.
Localização: Almograve/ Vila Nova de Milfontes/ Zambujeira do Mar
Freguesia: Transversal a várias freguesias
Proponente: Miguel Porfírio Soares Reis
Valor: 35.000,00€
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Rio Mira para Todos
A presente proposta tem como objetivo primordial a valorização do contacto de todos com o rio Mira,
nomeadamente através da atividade física e desportiva. Nos últimos anos, o Clube Fluvial Odemirense tem
vindo a receber e formar um número crescente de jovens atletas, que veem no rio um espaço de crescimento
e aprendizagem, tanto a nível físico e desportivo, bem como a nível intelectual e social. Por outro lado, a
proximidade da rota vicentina (a menos de 200m da sede do clube) e a execução da ponte pedonal vieram trazer
um aumento considerável da procura pelas modalidades praticadas no rio, por parte de turistas e praticantes
ocasionais.
Recentemente foi aprovada uma candidatura ao quadro comunitário Proder que proporcionou um incremento em
termos de qualidade em termos de equipamento, quer de embarcações de turismo e competição, mas também
de equipamento de ginásio.
Tencionamos alargar os horizontes em termos de oferta e recuperar a modalidade que deu origem ao clube, o
Remo. Necessitamos de espaço para organizarmos o equipamento que temos, e para dispormos de um local
onde efetuamos a reparação de cerca de duas dezenas de embarcações que temos.
Este projeto contemplará a ampliação das atuais instalações, através da construção de um novo edifício, contiguo
ao existente, que albergará as funções de hangar e ginásio, atualmente sobre-lotados e sem as condições
espaciais necessárias. Estará prevista a adaptação arquitetónica, tanto deste novo edifício como nos balneários
existentes, para que seja também possível o acesso e a utilização por praticantes com mobilidade condicionada.
Localização: Odemira
Freguesia: S.Salvador e Sta.Maria
Proponente: Ilídio Manuel Constantino Soares
Valor: 125.000,00€
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Recuperação da Escola Primária/Centro de Convívio do Bemparece
A proposta surge no âmbito da Associação Sociocultural do Bemparece com o objetivo de melhorar a escola a
favor da população, para podermos fazer alguns eventos e ocupação de tempos livres para crianças e idosos. A
proposta visa a construção de casas de banho no exterior, piso de betão na rua, palco na rua, limpeza do telhado,
renovação de água e esgotos, baloiço e escorrega para crianças, algumas obras no interior para expansão da
sala, balcão, palco, mesas, cadeiras e pintura total do edifício.
Localização: Bemparece
Freguesia: S.Salvador e Sta. Maria
Proponente: Teresa Pereira Marcelino
Valor: 90.000,00€
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Parque Saudável
A proposta visa a construção de um circuito de manutenção, com equipamento de ginástica. A proposta seria
para que os mesmos fossem colocados em Santa Clara-a-Velha nos espaços públicos junto ao Bairro Municipal
de Santa Clara-a-Velha e em Pereiras-Gare onde se situa a escola primária. Este Projecto visa a contemplar
miúdos e graúdos e promover o exercício físico entre a população uma vez que nos encontramos bastante longe
de ginásios ou de outros locais de manutenção física.
Localização: Santa Clara-a-Velha
Freguesia: Santa Clara-a-Velha
Proponente: Patricia Carmo Fernandes Ramos
Valor: 40.000,00€
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Odemira Wifi
A proposta visa a colocação de hotspot’s com internet gratuita para os residentes e turistas nos principais
aglomerados populacionais de Odemira.
Desta forma conseguiria se garantir de uma forma mais fácil o acesso à informação do nosso concelho, a página
de entrada/autenticação seria usada para colocar informação relevante para os utilizadores que acedessem,
tais como noticias do nosso município, contactos/localização dos mais variados negócios locais, (restaurantes,
hotéis, turismos rurais, artesanato, bares) etc...
Localização: Concelho de Odemira
Freguesia: Transversal a todas as freguesias
Proponente: Luís Pedro Colaço Freitas
Valor: 100.000,00€
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Zambujeira Ativa
A atividade física é essencial à saúde e bem-estar do ser humano desde o seu nascimento. Poder aliar a prática
do exercício físico ao contato com a natureza e à contemplação pode tornar-se um dos melhores prazeres. O
bem-estar da população residente, bem como dos turistas, poderá ser significativamente aumentado com um
circuito de manutenção com vista para as grandiosas falésias e um polidesportivo com as condições de utilização
adequadas.
Mais concretamente a proposta passa pela requalificação do polidesportivo da Zambujeira do Mar, que devido
à elevada utilização se encontra desgastado no pavimento, redes de proteção e iluminação. Propõe-se a
atualização dos materiais para proporcionar uma melhor utilização do equipamento.
Relativamente ao circuito de manutenção a proposta centra-se no aproveitamento do percurso pedonal já
existente da Entrada da Barca para a Zambujeira do Mar, e consiste na colocação de máquinas de manutenção
em pontos estratégicos deste passadiço. Seria ainda uma mais-valia a colocação de um ponto de água que
permitisse refrescar e hidratar todos os que escolhem este percurso.
Localização: Zambujeira do Mar
Freguesia: S.Teotónio
Proponente: Fábio André da Silva Mestrinho
Valor: 125.000,00€
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Parque para Cães
A proposta visa a construção de um espaço vedado que permitiria a todas as pessoas passear/observar os
seus animais de estimação em liberdade num espaço controlado, desta forma seria possível o convívio entre os
cidadãos de Odemira fomentando um estilo de vida ativo e saudável.
Permitiria ainda que os animais presentes no canil municipal de Odemira tivessem uma vida mais digna, já que
poderiam ser soltos pelos funcionários do canil no referido espaço pelo menos duas vezes por dia, ao invés de
passarem 24 horas por dia, 7 dias por semana num espaço com 1 metro quadrado onde comem e realizam as
suas necessidades.
A proposta visa ainda a realização de obras de ampliação dos canis individuais, para que cada canil possua um
espaço interior e exterior. Deveriam ainda ser edificados canis que permitissem aos munícipes colocar os seus
animais de estimação em regime de hotel com benefícios pecuniários para a autarquia.
Localização: Odemira
Freguesia: S. Salvador e Sta. Maria
Proponente: Vasco Miguel Vilela Antunes Nogueira
Valor: 100.000,00€
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Casa dos Alunos
A proposta apresentada no âmbito da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escola de Colos enquadra-se numa perspetiva transversal a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de
Colos, assim como a todas as organizações sem fins lucrativos da freguesia e freguesias limítrofes.
Esta proposta tem como objetivo a recuperação dos espaços contíguos à antiga sala da Primária e Pré Primária,
no Largo da Igreja, bem como a aquisição de diversos equipamentos para os mesmos.
Pretende-se com esta intervenção dotar a sala já existente, de modo a que fique como sala polivalente onde se
podem realizar uma grande diversidade de eventos, tais como conferências, colóquios, apresentações de livros,
reuniões, festas, exposições, etc...
Pretende-se também recuperar o espaço anexo à escola e o logradouro, bem como a aquisição de equipamentos,
de modo a transformá-lo num espaço para utilização dos alunos. Este espaço será remodelado de modo a ser
utilizado em atividades de Ocupação de Tempos Livres, fora dos períodos escolares e ainda sala de estudo. Serão
também reabilitados os sanitários, de forma a serem adequados aos utentes com mobilidade reduzida e também
a cozinha será remodelada e equipada.
Localização: Colos
Freguesia: Colos
Proponente: Fernando Manuel Guerreiro Pereira
Valor: 125.000€
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Milfontes Ativa
A proposta visa o aproveitamento do espaço verde existente em Vila Nova de Milfontes (Jardim Pinhal do
Moinho), sendo proposta a criação de um espaço de lazer multiusos com a aplicação de aparelhos fitness em aço
inoxidável, mesas de madeira tratada, bancos, sombras e bebedouro. Assim o espaço ficaria adequado a pessoas
que pretendem fazer exercício físico para promoção da saúde e do bem-estar, juntamente a uma zona mais
tranquila de relaxamento e convívio.
Este espaço já tem um parque infantil, desta forma, alargar-se-ia a todas as faixas etárias e a pessoas que
necessitassem de recuperação física, tais como pessoas com limitação na mobilidade (pós-avc’s), prevenção das
depressões, etc… A proposta engloba ainda colocação de aparelhos multifunções de Fitness em madeira e aço
inoxidável no Portinho do Canal.
Localização: Vila Nova de Milfontes
Freguesia: Vila Nova de Milfontes
Proponente: Ruben Miguel da Costa Candeias
Valor: 80.000,00€
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Abrigo em Madeira para Caixotes do Lixo
A proposta visa a aplicação de abrigos em madeira para os contentores do lixo na freguesia de S. Luís. Desta
forma seria resolvido um problema que se agrava no verão, com a vinda de turistas para a nossa freguesia. Os
caixotes do lixo assim não estariam expostos, o lixo em dias de vento não circularia pelo chão, sendo que quando
há lixo em excesso este também não ficaria visível. A nível estético seria perfeito.
Localização: S.Luís
Freguesia: S.Luís
Proponente: Ana Cristina Dias Godinho Luís
Valor: 20.000,00€
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Pavilhão Multiusos
A proposta visa a construção de um pavilhão multiusos, sito no atual recinto onde se realizam as festas na
localidade de Aldeia das Amoreiras. Seria importante a existência desta infraestrutura, o que iria permitir
desenvolver diversos eventos ao longo do ano, pois o espaço existente apenas permite a realização de atividades
durante o verão.
Localização: Aldeia das Amoreiras
Freguesia: São Martinho das Amoreiras
Proponente: Paula Cristina da Silva Pereira
Valor: 125.000,00€
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Banco Regional de Sementes Tradicionais
O objetivo da proposta é criar um Banco Regional de Sementes Tradicionais para preservar, distribuir e dar a
conhecer as variedades autóctones - hortícolas e fruteiras - existentes no Concelho de Odemira.
A proposta é de interesse municipal tendo como benefícios imediatos a preservação do rico património genético
agrícola da região, a inversão da perda de variedades locais, o aumento da segurança alimentar e a proteção da
biodiversidade regional. A proposta também contribui para a redução da dependência dos agricultores, educação,
sustentabilidade local e valorização da vida rural.
A proposta contempla (1) a instalação de um banco de sementes com a necessária estrutura, (2) uma área
de terreno camarário de 1-3 hectares para o cultivo anual de variedades, (3) equipamento e alfaias básicas
para maneio do solo e (4) um espaço construído e/ou restaurado que funciona como núcleo de pesquisa, meio
educativo e centro de formação. Preferencialmente todos os itens acima encontrar-se-ão no mesmo local,
podendo esse tornar-se um efetivo Centro de Ruralidade.
Localização: Concelho de Odemira
Freguesia: Transversal a todas as freguesias
Proponente: Sérgio António Maraschin
Valor: 125.000,00€
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Sabóia Ativa
A proposta tem principal objetivo proporcionar, aos habitantes e visitantes, um local de lazer e diversão no jardim
localizado à entrada do Bairro do Bom Sítio.
O local do projeto, devido às suas dimensões, deverá ser dividido em três partes de forma a criar ambientes
distintos. Na primeira zona será criado um ginásio bio saudável onde serão colocadas vários equipamentos
que permitirão a prática de exercício físico ao ar livre para miúdos e graúdos. Na segunda zona será feita uma
área de convívio com condições para a realização de piquenique em família, com áreas de sombra e mesas.
Finalmente, e de forma a melhorar a qualidade de vida dos habitantes, a última zona será reservada para a
criação de um estacionamento para veículos ligeiros e longos.
Localização: Sabóia
Freguesia: Sabóia
Proponente: Ângela da Encarnação Martins
Valor: 60.000,00€
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Praça Pública
A proposta visa a construção/requalificação de uma praça pública na Boavista dos Pinheiros. O espaço proposto
teria lugar na zona em frente à antiga escola primária e futura sede da Junta de Freguesia. Seria útil para a
população da Boavista dos Pinheiros (e não só) um local onde de uma maneira geral as pessoas se possam
reunir e usufruir de atividades diversas que aí possam acontecer. Esta zona poderia vir a acolher por exemplo de
atividades com os jovens da nossa terra, com os idosos da nossa terra, uma feira tradicional entre outras.
Localização: Boavista dos Pinheiros
Freguesia: Boavista dos Pinheiros
Proponente: Miguel Alexandre Vasconcelos Lourenço
Valor: 100.000,00€
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Turismo no interior: Área de Pernoita para Caravanas com Rotas Turísticas Associadas
A proposta visa a valorização do património cultural e natural destas quatro freguesias do interior para um
turismo mais sustentável, ao mesmo tempo que dinamiza a economia local e cria maior atratividade ao nordeste
do concelho.
A proposta divide-se em duas partes, consistindo a primeira na criação de 3 rotas turísticas com ligação à rede
da Rota Vicentina já existente, de modo a revitalizar o interior do concelho e a atrair turistas e visitantes também
para estas quatro freguesias do interior Colos, Relíquias, S. Martinho das Amoreiras e Vale de Santiago, através
da valorização do património construído histórico-religioso e arqueológico (Rota do Património arquitetónico), do
património natural de fauna e flora (Rota das Ribeiras aos Cerros) e do artesanato e produtos locais existentes
- montado, enchidos, medronho, mel, queijo, tapeçaria, cestaria, etc, (Rota do Artesanato e Produtos Locais). A
segunda parte da proposta aparece como complemento da primeira e consiste na construção de uma área de
serviço e pernoita para auto caravanas.
Localização: Colos/Reliquias/São Martinho das Amoreiras e Vale de Santiago
Freguesia: Transversal a várias freguesias
Proponente: Fátima do Nascimento Cabeleira Teixeira
Valor: 85.000,00€

