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REUNIÕES COM POPULAÇÃO PARA RECOLHA DE CONTRIBUTOS PARA PLANO DE VALORIZAÇÃO DO RIO MIRA 

 

O Município de Odemira vai promover três reuniões com população para recolha de contributos e divulgação do 

Plano Estratégico e Operacional de Valorização do Rio Mira, com o objetivo de reforçar o envolvimento e 

participação da população e dos agentes económicos, sociais, culturais e ambientais do concelho no processo.  

 

O Plano Estratégico e Operacional visa materializar a política de valorização das margens do rio Mira na área do 

concelho, desde a barragem de Santa Clara até à sua foz, em Vila Nova de Milfontes. 

 

As reuniões serão realizadas nos dias 8 março na Sede da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, 15 de 

março na Biblioteca Municipal José Saramago em Odemira e no dia 18 de março na Casa do Povo de Santa Clara-

a-Velha, sempre a partir das 17.30 horas.  

 

Está concluída a fase de diagnóstico do potencial de desenvolvimento do rio, para levantamento, análise e 

avaliação de informação sobre o rio e a sua envolvente, as atividades praticadas e identificação dos agentes 

envolvidos. A conceção do Plano encontra-se na sua terceira fase, referente à definição do modelo de valorização 

estratégica que irá enquadrar o programa de ações e o respetivo quadro de investimento, financiamento e 

marketing territorial. 

 

Pretende-se que o Plano constitua os alicerces para que o território seja uma região preparada para responder 

aos desafios do desenvolvimento sustentável, consolidando um caminho suportado nos princípios da equidade e 

da coesão territorial. 

 

A equipa técnica que tem a cargo a elaboração do plano resulta de uma parceria entre as empresas Ecosativa (Vila 

Nova de Milfontes) e We Consultants (Lisboa). 

 

 

Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

 

(Ricardo Cardoso) 

N.I. n.º 017 

26/02/2019 

ENVIO: contactos e-mail dos ocs locais  

ASSUNTO: Odemira: reuniões com população para recolha de contributos para o Plano de Valorização do Rio Mira 

ANEXO: foto Rio Mira  

 

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
 

ODEMIRA EM AGENDA 


