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- Preâmbulo -

Considerando o papel que os avós desempenham nas estruturas familiares portugue-
sas, nomeadamente no enriquecimento das dinâmicas familiares, na transmissão dos 
valores fundamentais e da história da família, bem como no apoio ao crescimento e à 
educação dos mais novos, no âmbito da Comissão Municipal do Idoso, o Município de 
Odemira entende promover a Comemoração do Dia dos Avós, que está instituído no dia 
26 de julho e que tem como objetivo homenagear os avós e promover o convívio entre 
estes e os seus netos. 

Artigo 1º - Objeto 

As presentes normas destinam-se à definição de regras que presidem à organização 
da iniciativa - Comemoração do Dia dos Avós. 

Artigo 2º - Modo de inscrição e prazo 

1. Podem inscrever-se na atividade os avós residentes no Concelho de Odemira, 
através de ficha de inscrição criada para o efeito.

2. A inscrição deverá ser feita na Junta de Freguesia da área de residência até 30 de 
junho de cada ano.

3. Cabe às Juntas de Freguesia receber as inscrições às quais aporão o carimbo de 
entrada e remetê-las para a Divisão de Desenvolvimento Sociocultural/Setor de Inter-
venção Social, através do e-mail:  accao.social@cm-odemira.pt

4. A lista de participantes será feita considerando a ordem de inscrição efetuada na 
respetiva Junta de Freguesia e até ao limite de participantes definidos, não sendo 
possível considerar as inscrições que ultrapassem o limite de lugares considerados 
para a atividade no ano.

Artigo 3º - Condições de Inscrição 

1. Cada avô/avó pode inscrever-se, fazendo-se acompanhar até ao limite máximo de 3 
netos;

2. Os netos que participem na atividade deverão ter idade compreendida entre os 3 e os 
16 anos.

Artigo 4º - Logística 

1. O Município de Odemira assume a organização da iniciativa em articulação com as 
juntas de Freguesia, os custos financeiros da atividade que inclui o transporte e os 
ingressos nos espaços a visitar. 

2. Entende-se que o transporte é o que se efetua entre os locais designados no conce-
lho de partida até ao local de destino e o regresso.

3. Os encargos com as refeições serão a cargo dos participantes.

Artigo 5º - Publicidade 

1. Anualmente, o Município de Odemira divulga através de Edital, na Agenda Municipal e 
através do Facebook, o tipo de atividade e o local, a data de realização e os locais de 
partida nos diversos pontos do Concelho.

2. A lista dos participantes selecionados e a lista de suplentes, será divulgada através 
de Edital durante a primeira semana de julho.

Artigo 6º - Sansões 

Os avós que procederem à inscrição e não compareçam sem justificação prévia, ficarão 
impedidos de se inscreverem no ano seguinte.

Artigo 7º - Casos Omissos 

As omissões e dúvidas surgidas na interpretação das presentes normas, serão resolvi-
das por deliberação do Órgão Executivo Municipal.

Artigo 8º - Entrada em Vigor 

As presentes normas entram em vigor no dia útil seguinte à data da sua aprovação.


