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2. Governação Autárquica em Democracia

3. Governação Autárquica Participativa em Odemira



. O concelho de Odemira situa-se numa das mais belas regiões
do país, cuja história está associada ao elemento marcante do
seu território; Rio Mira ... o rio mais preservado da Europa.

. No interior, horográficamente acidentado, destaca-se a
floresta e a imponente barragem de Santa Clara, “fonte de
vida” das múltiplas atividades económicas do concelho.

. No litoral, predomina a planície, proporcionando a agricultura
de regadio, a pecuária e a pesca artesanal e as atividades
turísticas.
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TERRITÓRIO



1.721 Km2 (o maior em área do País)

A população permanente : 26.066 habitantes

Uma densidade habitacional de 15 hab/Km2

13 freguesias, 27 perímetros urbanos

55 aglomerados com mais de 30 habitantes

3 aglomerados com mais de 2.500 habitantes

A população flutuante : 25.000 a 40.000 mil turistas

Caracterização do Concelho 

43% da sua área está inserida 
em Rede Natura 2000 e 

Parque Natural - PNSACV
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Uma área equivalente a 3,5 
vezes a Iha da Madeira e 2% do 

País, 6% do Alentejo.

55 Kms de Costa Atlântica
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Concelho de Odemira 

Um concelho atravessado 
por “dois rios”...

O rio Mira, natural,
despoluído, alimenta a
Barragem de StªClara,
atravessa Odemira e chega à
foz em V.N.Milfontes.

O “rio” do sistema de canais
de rega com origem na
Barragem de StªClara,
alimentando a planície e o
litoral do concelho.

22 Set  2014
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Agricultura, Produção animal e Pesca  - 24,38%
Silvicultura e Exploração Florestal  - 6,13%
Comércio a retalho  - 13,41%
Restauração e Similares  - 9,76%
Promoção e Construção imobiliária  - 7,06%
Atividades especializadas de C.Civil - 4,55%
Comércio por grosso  - 3,41%
Alojamento  - 2,97%

ECONOMIA LOCAL
Principais Indicadores Económico/Sociais

Desemprego no concelho – 9,8% (Jan 2016)

Atividade Económica Local Associativismo Local

61 Associações Culturais/desp/recr
2   Associações Humanitárias
16 Associações Sociais e educativos
8   Associações de Desenvolv. Local
8 Associações do setor agrícola
37 Associações de Caçadores
14 Outras Associações

Dens.Populacional – 14,7 hab/Km2
Indice Envelhecimento – 228,1%



• Longas distâncias
• Envelhecimento Pop.
• Mt Associativismo

• Como inverter a Crise no Sistema
Democrático Representativo ?

• Como aproximar os cidadãos da decisão
neste contexto social e territorial ?

Em Odemira a abstenção em eleições legislativas e
Autarquicas tem aumentado (+ de 40%). Em torno
deste facto, há que procurar causas e colocar
interrogações…

O exercício da cidadania
está delimitado ao direito
de votar e ser votado ?

O Povo afirma; Falta vontade política, seja por parte do Poder Executivo (por medo de
partilhar parte do poder constituído), seja por parte do Poder Legislativo (de ver
diminuído seu papel na elaboração e aprovação de regul/leis), criando um
distanciamento entre quem governa e a sociedade – que é próprio do regime
representativo.
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Enquadramento - em Conclusão...

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-representativa/poder-executivo/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-representativa/poder-legislativo/
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Ao longo dos tempos, acreditamos que a forma Representativa era o modelo ideal para
os cidadãos, que assegura a liberdade e igualdade de todos, constituindo esse o
verdadeiro conceito de democracia.

A democracia representativa já não responde por si só às solicitações da sociedade e
a democracia direta mostra-se impossível.

Passados 40 anos de regime Democrático em Portugal vivemos numa crise do
modelo de Democracia. As exigências são cada vez mais complexas e torna evidente
a necessidade da participação em conjunto entre representantes e representados.

A resposta a esta crise parece apontar no conceito de Democracia Participativa,
tendo esta características da forma semidireta, por não desconsiderar os seus
representantes, aproximando os representados.

Será este o caminho do futuro ?

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-representativa/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia/


Esta questão faz-nos voltar 40 anos atrás à relação entre as Comissões de Moradores
e as Autarquias, nos anos posteriores ao 25 de Abril (salvaguardando as distâncias e
mudanças sócio-políticas que decorreram desde então até aos nossos dias).

13  Abr 2016

Estas Comissões foram institucionalizados na Constituição de 1976, ganhando a
designação de “organizações populares de base territorial”.

Ao longo dos anos assistimos a uma diminuição significativa do número de Comissões
de Moradores existentes – e da participação popular que lhes estava associada.

Os movimentos de moradores desenvolveram-se rapidamente depois do 25 de Abril;

• Em áreas de grande concentração urbana (sobretudo em questões da habitação e do
alojamento);

• No Alentejo (em outras matérias como as acessibilidade e o saneamento);
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É interessante notar que, ainda hoje, o texto da Constituição da República
Portuguesa (Revisão de 2005) detém um capítulo (V) consagrado às
Organizações de Moradores.

Estas compreendem, segundo o texto constitucional em vigor, as Comissões
de Moradores e Assembleias de Moradores, estas últimas compostas pelos
residentes recenseados em determinada área geográfica.

As Comissões de Moradores encontravam soluções fáceis para problemas complexos…
Ex : Sistemas de Saneamento e abast de água.



Em grande parte, os baixos níveis de abstenção eleitoral no período subsequente ao
25 de Abril serão explicados;
• nova possibilidade de exercer o direito de voto;
• forte mobilização popular que então se vivia;
• pelas campanhas levadas a cabo contra a abstenção e o voto em branco;

Por outro lado, no período subsequente ao 25 de Abril, verificaram-se baixos níveis de
abstenção eleitoral, situação entretanto alterada nas duas últimas décadas, com
“records” sucessivos, designadamente nas eleições europeias.

É evidente que a maior ou menor participação eleitoral dos portugueses estará
relacionada com os níveis de literacia, de acesso à educação e à cultura, de acesso à
informação e às melhores ou piores condições sociais em que vivemos.

E também estará relacionada com o nível de execução dos programas e promessas
eleitorais dos eleitos.
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No entanto, quando nos apercebemos, tantas vezes, de um diálogo quase
impossível entre o cidadão (com as suas questões quotidianas), e as
instituições, que não encontram canais simplificados para as suas sugestões,
opiniões ou protestos,

…sentimos que urge a necessidade de desburocratizar e
“descomplicar” esta relação.
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À medida que o processo de democratização evoluiu, acresceu a
complexificação e a quantidade de solicitações dirigidas ao
Estado/Autarquias gerando a necessidade de fazer opções que resultam em
descontentamento pelo não-atendimento ou pelo atendimento não-
satisfatório.



1. O 1º obstáculo decorre do aumento da necessidade de competências técnicas que
exigem especialistas para a solução de problemas públicos, impossibilitando que a
solução possa vir a ser encontrada pelo cidadão comum. Deixa de se aplicar a
hipótese democrática de que todos podem decidir a respeito de tudo.

3. O 3º obstáculo decorre do acréscimo de complexidade dos Processos
Democráticos, pois apesar de terem características contraditórias, o desenvolvimento
da burocracia é, em parte, decorrente do desenvolvimento da democracia (tensão
intrínseca à própria democracia).

2. O 2º obstáculo refere-se ao crescimento da burocracia, com origem no exercício de
poder ordenado hierarquicamente de cima para baixo.

13  Abr 2016

Obstáculos à Participação dos Cidadãos

4. O 4º obstáculo decorre do atraso na modernização administrativa da
Administração do Estado/Autarquias, o que se reflete na ineficácia da resposta aos
cidadãos.



Urge Encontrar Novas Motivações … que estimulem a participação

ativa dos cidadãos na vida política através de canais de discussão e decisão.

A democracia participativa preserva a realidade do Estado (e a
Democracia Representativa), procurando superar a dicotomia entre
representantes e representados recuperando o velho ideal da
democracia grega: a participação ativa e efetiva dos cidadãos na vida
pública.

E SEMPRE CONCLUÍMOS O MESMO…os velhos e tradicionais mecanismos e
instituições têm-se revelado muitas vezes insuficientes, embora necessários!

RESULTADO…maior afastamento dos cidadãos e menor cidadania ativa.
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http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-representativa/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/filosofia-politica/


Novos e modernos instrumentos de controle e participação devem ser
permanentemente criados para o complemento e não para a reformulação das
instituições representativas, mas que englobem na dinâmica política a realidade da
sociedade civil que está cada vez mais organizada em entidades e associações.

Para que as experiências de democracia participativa obtenham êxito, as
administrações municipais têm um papel fundamental, através da criação de canais de
interconexão que viabilizem a participação dos cidadãos nas diversas fases do
processo de planeamento e de deliberação das Políticas Públicas a serem
implementadas.
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A democracia participativa é baseada na participação dos cidadãos nas
tomadas de decisão política, tendo como requisito básico que os cidadãos
abandonarem um certo individualismo em favor de um maior senso coletivo.

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%C3%AAncia-politica/politicas-publicas/
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Cidadania 
ativa

Um processo 
cujo caminho 

já tem 
alicerces em 

Odemira.
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Assumiu-se que o “direito de ser cidadão” deve
estar além do momento das eleições, dando-
lhes condições de colaborar na construção das
das Politicas Públicas e efetivando a ideia de
soberania popular, segundo a qual, “todo o
poder emana do povo”, que o exerce por meio
de representantes eleitos (Democracia
Representativa), e/ou diretamente (tendência
para a Democracia Participativa).

Percurso da Democracia…em Odemira

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ciber-democracia/democracia-representativa/
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Um Percurso com História e Memória nas décadas de 70 e 80…particularmente no 
período Pós 25 Abril, no qual ocorreram dezenas de reuniões do Coletivo da Câmara
descentralizadas e dezenas de intervenções do público, em cada reunião;

• Exerceu-se Gestão Partilhada com mais de 40 Comissões de Moradores;

• Exerceu-se Gestão partilhada com mais de 20 Associações de Moradores;

• Deliberava-se em “autênticas Assembleias Participativas”.

Percurso da Democracia…em Odemira

Este processo permitiu responder de forma celere aos principais problemas de
falta de infraestruturação local…acessibilidades, abastecimento de água,
saneamento e em alguns casos a habitação social.

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KMhjtUuSDKgNRM&tbnid=htZYr3VFVlX8aM:&ved=0CAcQjRw&url=http://portugalvirtual.pt/pousadas/santa.clara/pt/index.html&ei=2M4cVLTPOcW4O6_kgHg&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNE5oy3bf3qRAiFhtZve-3bNI2TzWQ&ust=1411259826040338
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KMhjtUuSDKgNRM&tbnid=htZYr3VFVlX8aM:&ved=0CAcQjRw&url=http://portugalvirtual.pt/pousadas/santa.clara/pt/index.html&ei=2M4cVLTPOcW4O6_kgHg&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNE5oy3bf3qRAiFhtZve-3bNI2TzWQ&ust=1411259826040338


Em 2010, Odemira apostou no Reforço dos processos de representação e
participação, e na aproximação entre representados e representantes, procurando
reforçar a eficácia na resposta às solicitações dos cidadãos, tendo;
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A utilização da internet como ferramenta democrática possibilitou que um número
maior de cidadãos possa hoje em dia discutir os problemas locais independente do
local onde reside.

• Implementado o Projeto de Modernização Administrativa; 
• + BUs descentralizados;
• + Integração e Simplificação com Espaço do Cidadão em Odemira.

Mecanismos Participativos em Odemira

Para que as experiências de democracia participativa em Odemira obtenham êxito,
foram criados canais de interconexão que viabilizam a participação dos cidadãos nas
diversas fases do processo de planeamento e de deliberação das Políticas Públicas a
serem implementadas.

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%C3%AAncia-politica/politicas-publicas/


Mecanismos Participativos em Odemira

1. Reforçar a participação na Democracia Representativa
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Opção Política em 2010: Reforçar a participação na Democracia
Representativa e Implementar Mecanismos de Democracia Participativa.

• Reuniões com todas forças politicas representadas na AM 
em fase de preparação das GOP;

• Reforço de Informação permanente e eletrónica aos 
representantes e cidadãos;

• Reuniões do Coletivo da Câmara descentralizadas;
• Assembleias Municipais descentralizadas;
• Visitas anunciadas da Assembleia Municipal.
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2. Implementar Mecanismos de Democracia Participativa

• Discussões públicas descentralizadas em fase de Planeamento de 
todos os PP, PGU e Revisão de PDM (5 sessões prévias); 

• Discussão Pública prévia no local dos Grandes Projetos;
• Programa Bi-mensal - Sentir Odemira (2 dias consecutivos do 

governo local em cada freguesia);
• Orçamento Participativo (€500.000/ano desde 2011) deliberativo;
• Realização de Assembleia Municipal Jovem (anualmente) e 

descentralizada; 

Opção Política em 2010: Reforçar a participação na Democracia
Representativa e Implementar Mecanismos de Democracia Participativa.

Mecanismos Participativos em Odemira
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Assembeia
Participativa

OP

Discussão Pública
de Projetos



Planície, Serra e Mar num Alentejo Singular!

Obrigado!
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Odemira aposta na participação Democrática, acreditando
ser esta uma forma de estimular a Cidadania Ativa,
Aproximando e Envolvendo o Cidadão na Discussão e
Decisão das Políticas Públicas.


