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QUATRO PROPOSTAS VENCEDORAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ODEMIRA 2015 
 

A construção de uma Ecovia na freguesia de Vila Nova de Milfontes, a Requalificação da Margem Esquerda do Rio 
Mira em Odemira, o projecto “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 de 
Odemira de 2015, que totalizam 435.000,00€, e que serão concretizadas pelo Município de Odemira.  

 

A proposta n.º 14, “Ecovia” para a freguesia de Vila Nova de Milfontes foi a mais votada com um total de 1145 
votos, com o valor de 125.00,00€ e apresentada por Eufémia Costa. Visa a criação de uma ecovia entre os 
Alagoachos e o Galeado, necessária para a segurança de todos os cidadãos que circulam a pé e de bicicleta, na 
Estrada Nacional de ligação entre Vila Nova de Milfontes e Cercal. 
 

Em segundo lugar, com 791 votos, ficou a proposta n.º 13 “Requalificação da Margem Esquerda do Rio Mira” 
(em Odemira), apresentada por Ilídio Soares, no valor de 125.000,00€. A proposta para a requalificação da 
margem esquerda do Mira em Odemira incide no melhoramento do plano de água a jusante da ponte pedonal e 
embelezamento da zona. 
 

Em terceiro lugar, com 629 votos, ficou a proposta n.º 16, “A Pé, Mexa-se pela Freguesia” (freguesia de S. 
Teotónio), apresentada por Cláudia Marques, no valor de 125.000,00€. Pretende a criação e/ou requalificação de 
espaços para a prática da atividade física e parques infantis nas várias localidades da freguesia (Zambujeira do 
Mar, S. Miguel, S. Teotónio, Cavaleiro, Brejão, Malavado, Fataca, Casa Nova da Cruz e Azenha do Mar). 
 

Em quarto lugar, com 578 votos, ficou a proposta n.º 8, “Freguesia em Movimento”, para a Freguesia de 
Longueira/Almograve, apresentada por Sandra Matos, no valor de 60.000,00€. Visa a criação de parques fitness 
no Cruzamento do Almograve, Longueira e Almograve, requalificação do circuito de manutenção no acesso a Lapa 
de Pombas e implementação de um circuito de manutenção na praia das Furnas. 
 

As propostas vencedoras foram divulgadas no dia 14 de dezembro, numa cerimónia que decorreu na Biblioteca 
Municipal José Saramago, na presença do Presidente da Câmara Municipal de Odemira, José Alberto Guerreiro.  
 

Nesta edição do Orçamento Participativo a população odemirense escolheu entre um total de 14 propostas de 
investimentos públicos, para várias localidades e freguesias, com vista à melhoria e/ou criação de equipamentos 
culturais, desportivos e de lazer. Foi registado um total de 5.968 votos, durante os meses de outubro e novembro, 
através do site www.op-cm-odemira.pt, no Balcão Único do Município de Odemira e na mesa de voto itinerante 
que se deslocou às freguesias e às Escolas Secundária e Profissional e Colégio N. Sra. da Graça. O processo foi 
aberto a todos os cidadãos com idades a partir dos 16 anos, residentes, trabalhadores ou estudantes no concelho. 
 
Criado em 2011 com o objetivo de potenciar o exercício da cidadania 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. 

 
O vereador, 
 
(Ricardo Cardoso) 
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