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ODEMIRA MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO 

O Município de Odemira recebeu, pelo quarto ano consecutivo, o galardão de Município Amigo do 
Desporto, uma distinção pública de boas práticas na intervenção dos municípios na área do desporto e 
atividade física, e foi reconhecido como "Autarquia Solidária", com a certificação de qualidade do 
Programa Municipal de Atividade Física Sénior “Viver Ativo”. 

A última de cinco sessões a nível nacional do reconhecimento do programa Município Amigo do 
Desporto 2021 e da Certificação da Qualidade dos Programas de Atividade Física Sénior "Autarquia 
Solidária" decorreu no dia 10 de setembro, no salão Nobre da Câmara Municipal de Faro.  

A sessão contou com a presença do Vereador responsável do Desporto, Pedro Ramos, do técnico 
responsável pelo programa Município Amigo do Desporto, Rúben Encarnação, e do técnico responsável 
pelo programa Viver Ativo, Miguel Neves. A entrega foi formalizada por Pedro Mortágua Soares, 
responsável da Cidade Social, a plataforma que dinamiza o programa Município Amigo do Desporto. 

Estas distinções vêm reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Município de Odemira no apoio e 
dinamização da prática desportiva no concelho  e a especial atenção dedicada à promoção da actividade 
física entre a população idosa com o programa  “Viver Ativo”, que durante a pandemia promoveu aulas 
de actividade física online e retoma agora as aulas presenciais em todas as freguesias.  

A plataforma Cidade Social assume-se como uma rede de partilha que privilegia a monitorização, 
reconhecimento e divulgação de boas práticas no âmbito municipal do desenvolvimento desportivo em 
Portugal.  

 
 
O Presidente da Câmara Municipal 
 
(José Alberto Guerreiro) 
N.I. n.º 079 
28/09/2021 
Envio: contactos e-mail dos ocs locais, nacionais e desporto 
Assunto: Odemira Município Amigo do Desporto 
Anexo: fotografias   
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