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MUNICÍPIO DE ODEMIRA PROMOVE JORNADAS DE REFLEXÃO PARA “PROMOVER A INCLUSÃO 
SOCIAL DOS IDOSOS” 
 

O Município de Odemira vai assinalar, no próximo dia 16 de novembro, o 1º aniversário da Comissão 

Municipal do Idoso, com a realização das Jornadas de Reflexão “Promover a Inclusão Social dos 

Idosos”, na Biblioteca Municipal José Saramago. Serão apresentados projetos de intervenção junto 

da população sénior e discutidas as medidas a incluir no Plano de Desenvolvimento Social (PDS) para 

promoção da inclusão social dos idosos. 

 

As jornadas terão início pelas 9.30 horas, com o primeiro painel dedicado às “Práticas de Promoção 

de Envelhecimento Ativo / Medidas e Respostas”, com os testemunhos de Deolinda Seno Luís 

(Vereadora responsável pela área da Ação Social da Câmara Municipal de Odemira), Conceição 

Parreira (Vereadora da Educação, Formação, Ação Social, Saúde e Juventude da Câmara Municipal de 

Aljustrel) e Sandra Gonçalves (Coordenadora do Núcleo de Educação e Ação Social do Município de 

Mértola).   

 

O segundo painel da manhã terá como tema “Promover a Inclusão Social dos Idosos”, com a 

apresentação da metodologia a adotar na construção da Prioridade 1 do Plano de Desenvolvimento 

Social de Odemira: “Promover a Inclusão Social dos Idosos”, por José Guerra, Adjunto do Presidente 

da Câmara Municipal de Odemira.  

 

Para o período da tarde, a partir das 14.00 horas, está programada a criação de grupos de trabalho 

para debater a Construção da Prioridade 1 do Plano de Desenvolvimento Social.  

 

Dinamizada desde novembro de 2014, a Comissão Municipal do Idoso de Odemira tem por missão 

definir e articular uma política pública que vise a promoção, proteção e defesa dos idosos do 

concelho, com vista à melhoria da qualidade de vida, inclusão social, promoção da participação 

cívica e da dignidade do idoso. 

 

 

O vereador, 

 

 

(Ricardo Cardoso) 
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