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Cidadania Activa
Quanto mais activo e dinâmico for o papel do cidadão na sociedade, mais 
e melhor se desenvolverá a sua freguesia, o seu município, o seu país.

O poder que cada um de nós tem, seja isolado ou organizadamente, de 
intervir, responsavelmente, é de extrema importância para aumentar a 
eficácia dos poderes públicos, só através da sua participação e acção pode 
exigir mais das entidades oficiais.

Muitas vezes, de forma automática, os políticos são acusados de “fazer 
tudo o que lhes apetece”, de “não fazer nada” ou de “fazer tudo mal”.

As autarquias assumem abertamente que acrítica á bem-vinda, desde que 
responsável, fundamentada e representativa. Participar e exigir, mais do 
que um direito, é um dever.

Assim, a Cidadania Activa, assumida de forma responsável, á essencial 
para melhorar a eficiência dos políticos e das suas políticas. A mudança 
passa por todos, por isso é necessário ter consciência que a sua voz conta.

(de divulgação institucional, ANMP)
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Somos Olhão!

Actividade

Mês

2008

Fizemos

Questionámos a Câmara Municipal de Olhão na 
pessoa do seu presidente, sobre:

Agosto 1- O critério de escolha pela FESNIMA, EM da 
empresa para organizar a animação do 
Festival do Marisco;

2- Sobre a utilização de conta bancária privada 
para pagamento de dívidas da FESNIMA, EM;

3- Sobre as medidas tomadas relativamente a 
um depósito de combustível sem condições 
de segurança na via pública;

4- Sobre a legalidade da licença de construção 
de um condomínio na Fuseta a menos de 
dez metros da linha da preia-mar na Ria 
Formosa;

5- Sobre a qualidade da água distribuída para 
consumo humano, no concelho

Setembro 1- Sobre a legalidade do licenciamento de 
construção de um aparthotel na RAN;

2- Começamos a acompanhar o processo de 
consulta pública do Plano de Pormenor da 
Zona Histórica da Cidade de Olhão, com 
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vária correspondência;

Outubro 1- Sobre a legalidade do licenciamento de 
construção de uma vivenda no PNRRF, 
propriedade de membro do partido 
maioritário na Câmara e membro da 
Assembleia Municipal;

Novembro 1- Sobre a legalidade do licenciamento de 
construção de uma vivenda na RAN e em 
servidão administrativa da rede de rega do 
sotavento algarvio;

2- Sobre a legalidade do licenciamento de 
construção de uma vivenda no PNRRF;

3- Sobre o licenciamento de construção de dez 
vivendas no traçado e faixa da Variante à 
Estr. 125, vedado pelo PDM;

4- Sobre a legalidade do licenciamento para 
construção de blocos de apartamentos, na 
Q.ta João de Ourém,  em terreno RAN

Dezembro 1- Questionámos sobre a construção de uma 
moradia na Ilha da Armona, no PNRRF, em 
que foram descaradamente usados 
documentos falsos, perante a passividade da 
CMO;

2- Questionámos a CMO sobre a propriedade 
efectiva dos terrenos onde estão instalados 
o Pavilhão Desportivo e Campo de Futebol 
Municipais;
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3- Sobre o destino da Captação de Água e 

respectiva Estação Elevatória, assim como a 
área de servidão, na Q.ta João de Ourém;

4- Sobre a verificação de requisitos técnicos de 
segurança na construção do Ria Shopping;

5- Conferência de Imprensa para apresentação 
à comunicação Social e informação da 
actividade desenvolvida.
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Todas as cartas do Somos Olhão! para a Câmara de Olhão, na pessoa do 
seu presidente, invocaram expressamente a exigibilidade da resposta ao 
abrigo da lei.

De  todas  foi  dado  a  conhecer  às  bancadas  partidárias  na  Assembleia 
Municipal e ao seu presidente.

A partir de Outubro SO! passou a dar também conhecimento a todos os 
vereadores, por suspeita que o presidente não lhes dava conhecimento.

A nenhuma destas cartas com pedidos de informação o presidente ou a 
Câmara, responderam.

Este documento vai ser entregue à eurodeputada Ilda Figueiredo, no dia 
12 de Dezembro de 2008, a quem Somos Olhão! pede que dentro da sua 
capacidade  de  intervenção  junto  do  Parlamento  Europeu  e  outras 
instâncias comunitárias interceda pelas vias possíveis para a reposição da 
legalidade, pela observância dos princípios democráticos da transparência 
na administração local.

Somos Olhão! vai fazer chegar a outros representantes dos portugueses no 
Parlamento Europeu, a organismos e instâncias comunitárias documento 
de idêntico teor.

Olhão, 12 de Dezembro de 2008-12-11

SO!

Somos Olhão!
http://somosolhao.blogs.sapo.pt
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