
Várias propostas intergeracionais para 
seguir nas redes sociais do município 
e na Popular FM

Informações: 212 336 606 | decs@cm-palmela.pt
Destinatários: População em geral
Org: Câmara Municipal de Palmela com parceiros locais

Porquê celebrar?
A data surgiu em 2008 no decorrer da Presidência Eslovena da União Europeia. 

Em 2009, foi celebrado pela primeira vez e desde então, um pouco por toda a Europa, diferentes entidades e 
pessoas sublinham a importância da construção de uma sociedade em que todas as idades vivam em harmonia 
e cooperem entre si.

Palmela, Município Educador, com lugar a todas as Idades, assinala desde 2013 este dia, inserido nas políticas pro-
motoras do Envelhecimento Saudável, Ativo e da Relação entre Gerações como forma de sensibilização para a 
importância de um território inclusivo, onde os direitos de todos independentemente da idade sejam respeitados.

Reforçado pelo atual período de crise, importa estarmos ainda mais atentos, continuar a investir nas PESSOAS, na 
promoção da sua Saúde e Qualidade de Vida e no valor máximo na Solidariedade entre Gerações.
Assim, Nunca a Solidariedade entre Gerações fez tanto sentido!

GARANTIR O ACESSO À 
SAÚDE DE QUALIDADE E 
PROMOVER O BEM ESTAR 
PARA TODOS, EM TODAS 
AS IDADES

GARANTIR O ACESSO À 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA, 
DE QUALIDADE E 
EQUITATIVA, E PROMOVER 
OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAGEM AO 
LONGO DA VIDA PARA 
TODOS

mailto:|decs@cm-palmela.pt


https://www.youtube.com/watch?v=PqDdx-yw_b0

29 abril

Conversas Sem Idade: 
– Nunca a Solidariedade entre Gerações 
fez tanto sentido!
A Associação Juvenil Odisseia, em articulação com o projeto Clique Sem Idade leva-nos a redescobrir a riqueza do 
diálogo intergeracional num tempo, em que, mais do que nunca, é urgente seguirmos lado a lado e tirar partido 
das novas tecnologias. A partir da divulgação da Mensagem: DIA EUROPEU DA SOLIDARIEDADE E COOPERAÇÃO 
ENTRE GERAÇÕES da Rede Europeia Anti-Pobreza – Portugal (EAPN), partilham-se ideias e propostas intergeracio-
nais muitas delas, à distância de um clique.  

Org.: Associação Juvenil Odisseia  |  Apoio: CMP; EAPN

PROGRAMA

Veja aqui 

29 de abril a 15 de maio | 90.9 Popular FM
«Aquele Abraço» Entre Gerações na Rádio
De 29 de abril a 15 de maio, na Popular FM - Uma Rádio que não escolhe idades, vamos desmultiplicar Abraços 
e levá-los, também, aos adultos idade+ beneficiários das respostas das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social locais: Centro de Dia; Serviço de Apoio Domiciliário; Estruturas Residenciais.
Sintonize 90.9 FM  e telefone 21 238 72 19, às quartas-feiras,  das 16h às 17h, para partilhar uma mensagem, dedicar 
uma canção, um poema, conversar, dar «Aquele Abraço». São gestos simples que aconchegam, fortalecem e 
quebram momentos de solidão. Esperamos por vocês!

Org.: Câmara Municipal de Palmela; Popular FM

29 de abril a 31 de maio | Escola Secundária de Palmela
Exposição temporária
– Manta de retalhos «Rede de Cumplicidades»  
Reutilização de tecidos, linhas, lãs,... dando-lhes um novo rumo, que conjuga vontades e reforça a dimensão da 
participação das diferentes gerações. 
Partilham-se ideias, recursos, sugestões de melhoria, desejos de mudança, estados de espírito e emoções em 
 torno de uma Educação no sentido de todos.
Realizada em 2019, alinhado com os princípios do Projeto Educativo Local, este é um trabalho coletivo que envol-
veu as Escolas Secundárias de Palmela e de Pinhal Novo e adultos idade +.

Org.: Câmara Municipal de Palmela  |  Apoio: Escola Secundária de Palmela

EM DESTAQUE


