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ODEMIRA ESTÁ ENTRE OS FINALISTAS NOS PRÉMIOS MUNICÍPIOS DO ANO 
 

Odemira está entre os finalistas nos Prémios Municípios de Ano 2014, uma iniciativa da Universidade do 

Minho, que visa reconhecer os municípios portugueses que se destacaram na promoção e divulgação de boas-

práticas nos domínios do território, da sociedade e da economia.  

 

Odemira participa neste concurso com o projeto do Orçamento Participativo, implementado em 2011, sendo 

um dos processos em todo o país com maior índice de participação pública e maior valor de investimento per 

capita. O Município de Odemira está entre os 28 finalistas.  

 

Os vencedores vão ser anunciados no dia 7 de novembro, pelas 18.00 horas, numa cerimónia que terá lugar no 

palácio de Vila Flor, em Guimarães.  

 

Os Prémios “Município do Ano Portugal 2014” têm por objetivos reconhecer e premiar as boas práticas em 

projetos implementados pelos municípios com impactos assinaláveis no território, na economia e na 

sociedade, que promovam o crescimento, a inclusão e/ou a sustentabilidade; Colocar na agenda a temática da 

territorialização do desenvolvimento, perspetivada a partir da ação dos municípios; Dar visibilidade e 

reconhecer, em diferentes categorias, realidades diversas que incluam as cidades de maior dimensão, mas 

também os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país. 

 

As 98 candidaturas apresentadas basearam-se em projetos (produto, serviço, programa, infraestrutura, 

equipamento, ação de sensibilização, etc.) que tenham produzido um impacto positivo significativo e que 

tenha sido implementado e/ou mantidos nos dois anos transatos. 

  

O concurso Município do Ano concede nove distinções regionais e um vencedor nacional. Para cada uma das 

regiões Norte, Centro e Alentejo será atribuído o Prémio Município do Ano Regional ao Médio/Grande 

Município (>20.000 habitantes) e Prémio Município do Ano Regional ao Pequeno Município (=<20.000 

habitantes). Nas regiões de Lisboa, Algarve e Regiões Autónomas será atribuído o  Prémio Município do Ano 

Regional. Dos distinguidos ao nível regional sairá o Grande Vencedor do Prémio Município do Ano Portugal 

2014. 

 

 

 

 

O Vereador, 

 

(Ricardo Cardoso) 

N.I. n.º 245 

30/10/2014  

ENVIO: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais  

ASSUNTO: Odemira está entre os finalistas nos Prémios Municípios do Ano 

Divisão de Comunicação e Informação 
Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

 Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

girp@cm-odemira.pt    

www.cm-odemira.pt 
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