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NOTA DE ABERTURA 

A evolução das sociedades ao longo dos séculos foi acompanhada de mudanças profundas na forma de en-
carar o papel e os direitos de diferentes grupos constituintes dessa mesma sociedade – as mulheres, os sé-
niores, as minorias étnicas, as pessoas com necessidades especiais e, também, as crianças. A sociedade con-
temporânea, para integrar e acolher todos, tem de integrar e acolher cada um desses grupos. 

Hoje, em pleno século XXI, tem por isso todo o sentido apresentar um projeto de cidade em que a voz das
crianças foi ouvida e considerada na sua construção e no qual os direitos das crianças são contemplados. A
conceção da criança e da infância na contemporaneidade obriga a um olhar renovado para o que é uma ci-
dade.

Na Antiguidade, o infanticídio encontrava-se instituído como uma prática tolerada. Na Idade Média, as crianças
eram consideradas adultos em miniatura e imperfeitos, forçadas a relacionar-se de igual com os adultos. Só
na Modernidade, as crianças começam a ser consideradas como um ser social, com um papel no seio das re-
lações familiares e na sociedade, com características e necessidades próprias.

É no decorrer do século XX, no rescaldo da 2ª Grande Guerra, que são consagrados, em formato de declaração
subscrita pelos membros da recém-criada Organização das Nações Unidas, os direitos universais da criança,
de todos os seres humanos com menos de 18 anos de idade.

E porque apesar das mais nobres intenções reveladas na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da
Criança, no mundo inteiro, próximo e longínquo, muitas crianças continuam ainda à margem dos seus direitos
e garantias, sentimos a necessidade de reafirmar o nosso compromisso em fazer valer esses direitos e ga-
rantias para com as crianças do nosso município, que temos o dever de proteger, orientar e estimular.

Consideramos que o Porto é uma cidade onde os níveis de proteção dos direitos da criança são já muito apre-
ciáveis. Todavia, neste domínio, devemos ser mais ambiciosos, desejando alcançar um patamar em que os
direitos da criança assumam uma relevância ainda maior, para o qual implica sensibilizar toda a população e
mobilizar as diferentes estruturas e agentes sociais.

O Plano de Ação Local que agora se apresenta, sistematiza um trabalho que apesar de ser já desenvolvido
nos últimos anos, carecia de uma estrutura que lhe conferisse o caráter de pacto social com o qual pretende-
mos reforçar o nosso empenho nesta causa.

Trata-se de um compromisso para com o futuro e com as novas gerações. Porque a cidade que somos reflete
a forma como cuidamos as nossas crianças.

Presidente da Câmara Municipal do Porto
Rui Moreira

Vice-presidente da Câmara Municipal do Porto
Guilhermina Rego



Rui Moreira Guilhermina Rego
Presidente da Câmara Municipal do Porto Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto
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CARTA DE UMA CRIANÇA À CIDADE DO PORTO

Bom dia senhor presidente, senhora vice-presidente e toda a assembleia!

Era uma vez uma cidade chamada Porto e lá só viviam adultos. Era uma cidade triste e não queriam saber
de ninguém, era só trabalho!

A cidade estava cinzenta, monótona, as pessoas demonstravam pouca alegria e a diversão era pouca. Cada
adulto era apenas uma cara triste no meio de milhões de adultos. Era uma cidade sem crianças…

Já imaginaram uma cidade sem crianças?

A cidade sem crianças seria o caos!
Não havia escolas, parques infantis, circos, brinquedos… Ninguém conseguia viver no Porto sem crianças!
Os adultos iriam sentir a falta das crianças, pois não ouviam o seu choro, os seus risos, deixavam de as
ver a passear e a brincar… Faltava a sua alegria e o seu riso contagiante!

A cidade sem crianças seria uma cidade triste, cinzenta e sem cor e com os adultos a implorar para que as
crianças voltassem. As crianças dão à cidade uma luz especial que só elas têm. As crianças ensinam aos
adultos que é preciso brincar. As crianças mostram aos adultos que nem tudo é trabalho. Se não houvesse
crianças  os adultos começariam a esquecer-se que já foram crianças.
A cidade precisa de sentir a infância e ver as crianças a transformarem-se em adultos saudáveis, respon-
sáveis e, acima de tudo, bons cidadãos! O mundo não existia, são precisas crianças para renovar o mundo!

É preciso gostar de crianças e amá-las, pois elas são muito importantes porque são os adultos de amanhã.
O Porto sem crianças seria uma cidade sem estrelas e as estrelas são desejos e os desejos são crianças  e
os adultos precisam das crianças porque sem elas não há afeto, não há futuro!

É preciso olhar pelos direitos das crianças: educação, saúde, habitação, família, estes são os mais impor-
tantes.

Obrigada.
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1. ENQUADRAMENTO

A adesão do Município do Porto ao conceito “Cidades Amigas das Crianças” e ao programa que o operaciona-
liza em Portugal através do Comité Português para a UNICEF é uma estimulante oportunidade de reflexão e
aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança a nível local.
A definição de um caminho que permita ao Município do Porto obter o reconhecimento como Cidade Amiga
das Crianças é o objetivo central do Plano de Ação Local que se apresenta e que está alicerçado na seguinte
visão e missão: 

Os processos de crescimento e sustentabilidade das cidades não deixam de estar em simbiose com as etapas
do crescimento humano, sobretudo no que respeita às suas necessidades e potencialidades. Deste modo, a
criação de oportunidades para se aprofundar e repensar as estratégias que se têm vindo a assumir nas políticas
da cidade terão sempre repercussões, diretas ou indiretas, no bem-estar das crianças e nos quatro direitos
fundamentais que lhes devem ser garantidos: de sobrevivência, desenvolvimento, proteção e participação. 
Foi com esse pressuposto que se iniciou o processo de diálogo e compromisso na elaboração do Plano de
Ação Local, envolvendo diferentes partes interessadas na aplicação dos Direitos das Crianças na cidade do
Porto e que estão mencionadas no capítulo alusivo ao modelo de governação proposto. Mas os intervenientes
na vida da cidade, a quem se dá particular destaque neste processo, são as próprias crianças e as suas opiniões
e visões estão explanadas de diferentes formas no presente documento: em cartas ou histórias, nas frases

“Uma cidade amiga das crianças ajuda as crianças, defende as crianças, faz tudo para que as
crianças sejam livres e possam tentar ter um bocado de poder na sua cidade. Não todo, mas um
bocado.”

Aluna, 9 anos.

VISÃO

SER RECONHECIDO COMO UM
MUNICÍPIO ATENTO E MOBILIZADOR DOS

DIREITOS DAS CRIANÇAS

MISSÃO

PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO A
BENS E RECURSOS DA CIDADE QUE

PROMOVAM A QUALIDADE DE VIDA DAS
CRIANÇAS, BEM COMO INTEGRAR OS

SEUS CONTRIBUTOS NA DEFINIÇÃO DAS
POLÍTICAS DA CIDADE.
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que acompanham a apresentação dos capítulos ou na sistematização dos seus contributos a partir de uma
análise mais estruturada do ponto de vista metodológico. 
Este diagnóstico participativo revela-se fundamental para que ideias e vontades antigas do Município do Porto,
no âmbito de uma cidadania ativa das crianças, se tornem medidas a aprofundar. Essa mesma relação de su-
porte terá de ser realizada entre todas as informações espelhadas no capítulo do Diagnóstico Local e as di-
mensões estratégicas e operacionais que sustentam as medidas, propostas para o período de 2017-2021,
apresentadas nos capítulos sequentes. De sublinhar que, recolher e analisar informação tem sempre pressu-
postos metodológicos definidos e as opções que se tomaram estão devidamente referenciadas no capítulo
da metodologia.
Em suma, existem relações de reciprocidade que foram e terão de ser permanentemente estimuladas ao
nível da conceção que agora se apresenta do Plano de Ação Local e depois na sua efetiva execução. Preten -
de-se, assim, que esta possa ser também um momento de aprendizagem coletiva, ao mesmo tempo que se
coloca a uma cidade o desafio de integrar o interesse superior das crianças no centro da definição de políticas,
não descurando que o exercício dos direitos pelas crianças também pressupõe a consciência dos seus deveres
para com a sua cidade.
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2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada na auscultação, recolha, análise e interpretação que se apresenta, com vista à inte-
gração da informação no diagnóstico e na elaboração do Plano de Ação Local, teve por base uma metodologia
combinada e baseada numa estratégia de campo e numa estratégia documental, permitindo assim a utilização
diversificada de fontes.

Figura 1 | Roteiro metodológico

Estratégia de campo

Foram utilizados três instrumentos considerados mais adequados aos procedimentos de auscultação e re-
colha da informação:

• aplicação de questionário, constituído pela seguinte pergunta aberta: “O que é para ti uma Cidade Amiga
das Crianças?”;

• realização de focus group, instrumento de recolha de dados que promove a interação da discussão do grupo
como fonte dos dados e reconhece o papel ativo do mediador na dinamização e focalização da discussão
dos temas em grupo;

INSTRUMENTOS
DE RECOLHA

DE DADOS

Questionário

Focus Group

Projeto
Políticos por

um dia

206 crianças

33 crianças

196 crianças

Documentos
escritos e

fontes
estatísticas

Estratégia 
de campo

Estratégia
documental

ROTEIRO
METODOLÓGICO

PÚBLICO -
ALVO

INSTRUMENTO
DE TRATAMENTO

DE DADOS

Análise de
conteúdo de

natureza
temática

“As crianças devem dar a sua opinião e os adultos devem ouvir seriamente o que temos para  dizer.”
Aluno, 11 anos.
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• execução do projeto “Políticos por um dia” durante o ano letivo 2016/2017, um projeto do Departamento
Municipal de Educação da C.M.Porto, dirigido a alunos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, cujo objetivo
é promover a autonomia do pensamento; desenvolver a expressão oral; estimular a autoestima e fomentar
atitudes e valores que contribuam para a construção de cidadãos críticos, participativos e solidários, através
do exercício dos seus deveres e direitos.

Para concretizar a abordagem ao campo optou-se pela amostragem intencional, tratando-se de um procedi-
mento metodológico que se dirige intencionalmente a um grupo de elementos dos quais se deseja conhecer
a opinião relativamente a várias áreas de interesse. 
Durante este processo foi possível auscultar e obter informação junto de 435 crianças, de ambos os sexos,
com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos, oriundas de diferentes estabelecimentos de ensino pú-
blico e privado da cidade do Porto. 
A primeira fase de recolha de informação realizou-se através da aplicação de um questionário, numa escola
de ensino privado da cidade do Porto a um grupo de 206 crianças do 1º, 2º e 3º ciclo de ensino, de ambos os
sexos, com idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos e oriundas de várias zonas residenciais. O trata-
mento da informação obtida foi realizado através da análise de conteúdo e da recolha de desenhos passíveis
de serem consultados no anexo n.º 1
Foram também realizados 4 focus group, com a participação de 33 crianças de ambos os sexos, com idades
compreendidas entre os 10 e os 18 anos de idade, e oriundas de diferentes escolas e zonas residenciais (o re-
gisto fotográfico de uma das sessões pode ser consultado no anexo n.º 2). Com a duração de aproximada-
mente 2 horas, e sempre orientado pelo técnico mediador, o diálogo foi iniciado tendo por referência a Con-
venção dos Direitos da Criança. Este procedimento permitiu auscultar as crianças, relativamente ao nível de
conhecimento que detinham sobre os Direitos das Crianças, e ainda obter a sua opinião sobre determinados
temas. Também esta informação recolhida foi alvo de uma análise de conteúdo e de natureza temática, isto
é, reordenada segundo guiões de categorias e subcategorias que surgiram a partir do discurso das crianças e
que permitiram organizar os dados em unidades de análise relevantes para a apresentação dos resultados:
Ambiente; Educação; Lazer; Saúde; Espaços Exteriores; Transportes e Desenvolvimento Social. 
Por último, e tendo por base o interesse do Município do Porto em aderir ao programa “Cidades Amigas das
Crianças”, 196 crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 10 anos de idade e que participaram no
ano letivo 2016/2017 no projeto “Políticos por um dia”, discutiram os Direitos das Crianças e refletiram sobre
questões relacionadas com “O que é uma Cidade Amiga das Crianças?”, relacionando-as com a temática es-
colhida pela sua escola: educação, cultura, ambiente, urbanismo, mobilidade ou cidadania. No capítulo 4 este
mecanismo de participação das crianças da cidade do Porto é alvo de maior desenvolvimento.

Estratégia documental

Uma outra via de recolha e sistematização de informação pertinente para o Diagnóstico e Plano de Ação Local
partiu da análise documental, tendo tido como ponto de partida as recomendações do Comité dos Direitos
da Criança relativamente a Portugal, a Declaração dos Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos da
Criança, bem como estudos, avaliações, e documentos de planeamento de âmbito local elaborados pelo Mu-
nicípio do Porto, tais como o Plano Municipal de Educação, o Projeto Educativo Municipal (PEM Porto), o
Plano Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Juventude, entre outros.
Foram igualmente utilizados e mesmo construídos indicadores estatísticos de enquadramento da evolução
demográfica e socioeconómica do município do Porto com base em fontes como o Instituto Nacional de Es-
tatística, PORDATA e outros. 
No presente documento serão destacados indicadores demográficos da cidade do Porto, todavia outros indi-
cadores estatísticos com pertinência na esfera dos Direitos da Criança estarão agregados na plataforma virtual
de consulta que está a ser construída no âmbito de uma das medidas que o Município do Porto pretende de-
senvolver no Plano de Ação Local: o Observatório dos Direitos da Criança – Cidade do Porto. A plataforma
ainda não se encontra on-line, mas as imagens seguintes ilustram alguns domínios de informação que vão
ser abrangidos.
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3. DIAGNÓSTICO LOCAL

Com o propósito de fundamentar eixos de intervenção que o Município do Porto entende virem a ser funda-
mentais para a constituição de uma Cidade Amiga das Crianças (figura 2), apresentam-se dados de caracteri-
zação da cidade, com particular enfoque em áreas, programas e iniciativas municipais que têm impacto na
vida das crianças. 

Figura 2 | Eixos prioritários de intervenção

Com efeito, a consecução de medidas de consolidação de direitos remete para a importância de conhecer o
território onde as crianças coabitam e se relacionam com os pares, com a família, com as instituições cuida-
doras e formativas, entre outras. Concomitantemente, o retrato da cidade que se segue será também conso-
lidado a partir das próprias visões e perspetivas que as crianças têm do Porto e do que é uma cidade amiga,
consubstanciando este diagnóstico local em premissas participativas dos próprios beneficiários. 

“Eu acho que as crianças deviam ser tratadas da mesma forma, mesmo que tenham uma religião
diferente, uma raça diferente ou tenham alguns problemas.” 

Aluno, 10 anos.

CONSOLIDAÇÃO
DA CONCERTAÇÃO
INSTITUCIONAL E
INTERSETORIAL
PARA UMA VISÃO

INTEGRADA DE UMA
CIDADE AMIGA DAS

CRIANÇAS  

REFORÇO DOS MECANISMOS DE
PARTICIPAÇÃO ATIVA DAS CRIANÇAS

PROMOÇÃO E
PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DAS

CRIANÇAS
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Caracterização geral da cidade do Porto

A cidade do Porto, conhecida como Cidade Invicta, é capital da Região Norte, do Distrito do Porto, sede de
Concelho e da Área Metropolitana do Porto (AMP). Considerada a segunda cidade de Portugal, o Porto
abrange territorialmente uma área de 41,66 km2 e uma população de 237 591 habitantes (Fonte: INE, 2011).
Constituí, com os concelhos limítrofes (Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia e Gondomar o núcleo central e
diferenciador na Área Metropolitana do Porto ao nível das infraestruturas, da economia, da densidade popu-
lacional e urbanística e da vitalidade das dinâmicas urbanas.
O setor terciário assume a principal função no Porto com importantes áreas em dimensão e qualificação como
o ensino superior, a saúde, os serviços às empresas, os equipamentos culturais e o turismo, sendo a cidade o
polo de emprego mais especializado da Área Metropolitana e o município que atrai o maior número de des-
locações inter e intra-concelhias.
Administrativamente, o concelho é constituído por sete freguesias, decursivas da reorganização administrativa
imposta pela Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro: União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde;
União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória; União de Freguesias
de Lordelo do Ouro e Massarelos; Bonfim; Campanhã; Paranhos e Ramalde.
Ao longo dos anos, o Porto foi-se evidenciando a diferentes níveis e a sua internacionalização é hoje um facto
incontestável, desde logo pelo vinho do Porto e pelo seu centro histórico, classificado como Património Mun-
dial da Humanidade pela UNESCO. Foi capital europeia da cultura em 2001 e acolheu vários jogos do Cam-
peonato Europeu de Futebol de 2004. Em 2012, 2014 e 2017 foi eleita como o “Melhor Destino Europeu” pela
European Consumers Choice, a maior plataforma de turismo da Europa. Recentemente o Município lançou a
corporização gráfica da marca “Porto.” como instrumento de promoção nacional e internacional da cidade. 
Com uma rede escolar pública constituída por 15 agrupamentos de escolas, duas escolas artísticas, uma escola
secundária não agrupada e uma considerável rede de ensino regular e profissional privado, cooperativo e so-
lidário, o Porto assume uma posição cimeira na oferta de serviços de educação atraindo alunos de outros con-
celhos. Pese embora a tendência para a diminuição global do número de alunos a atração estende-se do en-
sino pré-escolar ao ensino secundário, manifestando-se em taxas brutas de pré-escolarização e de
escolarização no ensino básico e secundário que ultrapassam os 100%, tendo por referência o ano letivo de
2013/141.
A cidade do Porto concentra ainda um conjunto significativo de instituições de ensino superior, públicas e pri-
vadas, destacando-se o Instituto Politécnico e a Universidade do Porto. Esta última, referência em Portugal
no ensino e na investigação científica e polo atrativo para alunos de todo o país e de outras nacionalidades,
que vê reconhecida a sua estratégia de internacionalização em 2016, com o prémio Institutional Award for In-
novation in Internationalisation, pela European Association for International Education (EAIE).
Com um relevante património artístico e arquitetónico, de que se destacam o vasto espólio de arte pública,
em forma de estátuas ou de esculturas que “constituem marcos na paisagem urbana e um repositório identitário
que nos remete para a história local e nacional” (Educação para a Arte – Encontros com a Cidade, CMP, 
2015: 17), o Museu de Arte Contemporânea de Serralves e a Casa da Música, a cidade do Porto possui outros
espaços culturais de referência na região e a nível nacional, como sejam o Museu Nacional de Soares dos
Reis, o Teatro Nacional São João, o Teatro Municipal Rivoli, o Coliseu do Porto e o Teatro Helena Sá e Costa.
O investimento na reabilitação do Centro Histórico, na reabilitação de áreas verdes públicas e nos bairros mu-
nicipais, tem conduzido à redução de assimetrias urbanas e ao reforço da coesão social. A melhoria da mobi-
lidade intraurbana e a diversidade modal (extensão de ciclovias, expansão da oferta de transportes públicos
e melhoria das condições de circulação para peões e da rede viária) têm vindo a transformar gradualmente a
cidade e a vida de quem nela habita. 
A ampliação da rede de parques infantis, com renovação dos parques existentes e a criação de zonas lúdicas
ao ar livre no espaço urbano, para os mais novos, em áreas residenciais, jardins, zonas verdes e nos recreios
escolares, demonstra o esforço do Município no reconhecimento da importância do brincar, da ludicidade, do
ar livre para o crescimento saudável das suas crianças.
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1 Taxa bruta de escolarização: proporção da população residente que está a frequentar um grau de ensino, relativamente ao total da população residente do grupo etário correspondente às idades
normais de frequência desse grau de ensino.



Ao nível da saúde a cidade concentra dois Centros Hospitalares: o Centro Hospitalar do Porto (Centro Ma-
terno-infantil e Hospital Geral de Santo António), galardoado como o melhor do país pela terceira vez conse-
cutiva, e o Centro Hospitalar de S. João que concentra a urgência pediátrica do Porto destinada a utentes de
idade inferior a 18 anos dos concelhos do Porto, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo. 
Os níveis de segurança que apresenta e a sua dinâmica social e cultural, fazem hoje do Porto uma cidade mo-
derna e cosmopolita. A vasta e diversificada rede de turismo, de serviços de saúde, escolares e formativos e
de serviços às empresas, que a cidade oferece aos seus habitantes e a quem a procura, faz da cidade do Porto
um polo atrativo que compensa o envelhecimento da população residente.

3.1 Demografia

A análise dos indicadores de caracterização da população da cidade tem em consideração os dados estatísticos
disponíveis, considerando-se sempre que possível o período de 2011/2015 e a comparação dos dados do
Porto com a Área Metropolitana e o País, indicando-se antes de cada agrupamento de indicadores, uma se-
leção das principais conclusões.
Em primeiro lugar, de acordo com os últimos dados censitários de 2011 disponibilizados pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE), a população do Porto fixava-se em 237.591 habitantes, dos quais 37.681 eram menores
de 18 anos, ou seja, crianças na aceção da Convenção sobre os Direitos da Criança. Tem vindo a ser registada
uma quebra na população residente, com menos 23.012 residentes em 2015 relativamente a 2011, mas essa
tendência alinha-se com o que se verifica no País e na Área Metropolitana do Porto (AMP). 
Considerando a população residente em 2001 (263.131 habitantes) é de realçar o facto de, no decénio
2001/2011, a cidade perder pouco mais população (25.540 habitantes) do que no quadriénio 2011/2015, em
que perde 23.012 residentes.

Gráfico 1 | Total da população residente no município do Porto

Fonte: INE, Censos 2011 | Estimativas Anuais da População Residente

“Eu acho que a nossa cidade para ser amiga das crianças podia ter mais crianças.” 
Aluna, 9 anos.
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Com efeito, o número de crianças e jovens residentes (dos 0 aos 19 anos) registou, ao longo dos quatro anos
(2011-2015), uma diminuição na ordem dos 4.202 residentes, superior à variação da população total (9,68%).
Este grande grupo compreende 16,8% do total da população em 2015, sendo o intervalo etário mais signifi-
cativo dos 15-19 anos, em ambos os anos. Foi também aquele que registou uma quebra mais acentuada de
efetivos (18,40%), embora o intervalo etário dos 10-14 anos também registe um decréscimo acentuado de
população (16,24%).

Gráfico 2 | Distribuição da população no concelho do Porto dos 0 aos 19 anos (2011 e 2015)

Fonte: INE, Censos 2011 | Estimativas Anuais da População Residente

Salienta-se ainda a diminuição, bem menos acentuada, do número de crianças em idade pré-escolar e do 1º
ciclo do ensino básico (5-9 anos), com uma taxa de variação que, embora negativa, é muito menor do que
nos intervalos etários subsequentes (7,94%). Em contrapartida o intervalo etário dos 0-4 anos apresenta uma
variação populacional positiva, na ordem dos 5,38%, o que sugere a existência de um aumento da natalidade
neste período, por contraposição a uma descida da natalidade em períodos anteriores.
Focando a leitura ao nível das freguesias (gráfico 3), importa destacar que, em 2011, nas freguesias de Ramalde
e Paranhos se encontra a maior densidade de população de crianças e jovens residentes, com acentuada con-
centração de crianças entre os 15-19 anos. A menor concentração de crianças entre os 0 e 4 anos regista-se
na freguesia do Bonfim (762) e nas freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos (1.152).
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Gráfico 3 | Distribuição da população dos 0 aos 19 anos por freguesias e por faixa etária (2011)

Fonte: INE, Censos 2011 | Estimativas Anuais da População Residente

Debruçando agora a análise no que respeita aos índices de envelhecimento, verifica-se que em 2015 o INE
estimava ser de 219,9, o que significa que por cada 100 jovens com idades inferiores a 15 anos existem cerca
de 220 pessoas com mais de 65 anos. O próximo quadro apresenta um índice de dependência da população
idosa superior ao índice de dependência da população jovem em 2011 e 2015, acentuando-se em 2015 a am-
plitude entre estes dois índices.  

Quadro 1 | Índice de dependência no período 2011 e 2015

Fonte: INE | Indicadores Demográficos

Observa-se igualmente que o índice de dependência jovem no Porto é inferior ao do País em ambos os anos
e, por outro lado, o índice de dependência de idosos é superior não só ao de Portugal como também ao da
Área Metropolitana nestes dois períodos. O quadro seguinte é ilustrativo de que embora o envelhecimento
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da população seja acentuado na cidade do Porto, verifica-se que, desde 2013, a taxa bruta de natalidade no
Porto registou valores superiores aos da AMP e do País, invertendo-se a situação registada em 2011 e 2012.

Quadro 2 | Taxa bruta de natalidade (‰) por local de residência e anos

Fonte: INE | Indicadores Demográficos

3.2 Educação

Nas últimas décadas e em consonância com a progressiva descentralização da tutela, as autarquias têm vindo
a aumentar as responsabilidades em matéria educativa e a ultrapassá-las, considerando as realidades e as
necessidades dos territórios.
Por força das competências legais, atribuídas aos Municípios, a rede escolar pública do pré-escolar e 1º ciclo
do ensino básico (CEB) é gerida pela Câmara Municipal do Porto, compreendendo 50 escolas do 1º CEB e
107 salas ocupadas com turmas de ensino pré-escolar, na sua quase totalidade incorporadas nos edifícios es-
colares do 1º ciclo. As prioridades da autarquia direcionam-se para a promoção da educação para a infância e
juventude, proporcionando oportunidades de sucesso educativo e de desenvolvimento pessoal e social a to-
dos os que frequentam o sistema público de educação, bem como o envolvimento e o compromisso de atores
sociais significativos e a valorização das aprendizagens de componente não formal.
Numa perspetiva construtivista de Cidade Educadora, o Município assumiu a educação/formação, na promo-
ção e desenvolvimento de todos os seus habitantes, com especial atenção para as crianças e para os jovens,
como objetivo central da sua ação. É assim que em 1990 o Porto assina a Carta das Cidades Educadoras, cujos
princípios e valores se articulam estreitamente com a Convenção sobre os Direitos da Criança, à qual alude,
no seu preâmbulo, ao afirmar “…as crianças e os jovens não são mais protagonistas passivos da vida social e,
por consequência, da cidade. A Convenção das Nações Unidas de 20 de Novembro de 1989 […] tornou-os cidadãos
e cidadãs de pleno direito ao outorgar-lhes direitos civis e políticos […]” (Carta das Cidades Educadoras, 1990: 3).
O Município do Porto desenvolve a sua política educativa com base em três instrumentos estratégicos princi-
pais:

Local de residência

Período de referência dos dados

2015 2014 2013 2012 2011

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

Portugal 8,3 7,9 7,9 8,5 9,2

Área Metropolitana do Porto 8 7,7 7,8 8,3 9

Porto 9 8 8,3 8 8,4

“Eu acho que uma cidade amiga das crianças deve ter escolas, parques infantis para se divertirem
e mais hospitais para serem atendidas.” 

Aluno, 9 anos.
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Figura 3 | Instrumentos estratégicos da política educativa municipal

Compete ao Departamento Municipal de Educação (DME), no cumprimento de orientações do executivo mu-
nicipal, assegurar a implementação da política educativa municipal assente em quatro eixos estratégicos:

a) Reforço da educação pré-escolar: O Município tem vindo a garantir a generalização da frequência da edu-
cação pré-escolar com adequação cada vez mais real da oferta às necessidades das famílias existindo, em
2017, 107 salas para turmas de ensino pré-escolar. Por outro lado, assegura gratuitamente a Atividade de Ani-
mação e de Apoio à Família (AAAF) a todas as crianças e garante formação complementar às assistentes téc-
nicas e operacionais responsáveis pelo acompanhamento das crianças na componente de apoio à família,
bem como a monitorização das atividades implementadas, assegurando a qualidade dos tempos não letivos
(Programa Municipal Porto de Apoio à Família);

b) Requalificação da rede escolar: As requalificações asseguram condições ambientais e físicas fundamentais
à qualidade funcional dos estabelecimentos de ensino e consequentemente à promoção do sucesso educativo
e da educação nas diferentes componentes de aprendizagem formal, não formal e informal, convergindo
com a perspetiva integradora dos direitos das crianças atrás referenciados. Nos últimos 20 anos a maior parte
dos estabelecimentos da rede pública do Município do Porto beneficiaram de intervenções de reabilitação,
que abrangeram 84% dos estabelecimentos do ensino pré-escolar, 82% dos estabelecimentos do 1º CEB e
84,6% dos estabelecimentos do ensino secundário, mas apenas 44% dos estabelecimentos do 2.º e 3.º ciclo.

c) Desenvolvimento de atividades extracurriculares: O Município promove a implementação de Atividades
de Enriquecimento Curricular (AEC) em horário pós-letivo nas escolas do 1º ciclo da rede pública, compatibi-
lizando os horários escolares com as necessidades das famílias na conciliação da vida familiar, profissional e
escolar e as atividades de animação e apoio à família no pré-escolar.

d) Promoção de programas e projetos educativos inovadores: O Município, na sua política educativa muni-
cipal, promove programas e projetos educativos que trabalham as várias áreas pelas quais perpassam os di-
reitos da criança numa vertente ecológica e sistémica. Integram diversas áreas que direcionam a criança e o
jovem para o exercício da participação, da avaliação crítica da informação e da cidadania plena. Trabalham o
desenvolvimento pessoal, não descurando a integralidade da criança enquanto indivíduo e cidadão, o em-
preendedorismo, a educação financeira, as novas tecnologias, a ciência, o património e o ambiente, numa
perspetiva formativa que extravasa os conteúdos curriculares.

Carta Educativa

Regulada pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de
15 de janeiro, como instrumento de pla-
neamento estratégico da educação, do en-
sino, da formação e da cultura num deter-
minado território, neste caso da Cidade do
Porto, foi aprovada em 2007, compreen-
dendo três revisões (2010, 2013 e 2017)
onde estão sistematizadas a evolução da
rede e da oferta educativa municipal.

Plano Municipal de Educação

Elaborado em 2011 e com duração pluria-
nual, congrega e sistematiza, a partir de 13
vetores de atuação, a diversidade de pro-
gramas, projetos, ações e atividades im-
plementados pela autarquia ao nível da
educação, constituindo-se num instru-
mento potenciador do trabalho da comu-
nidade educativa.

Projeto Educativo Municipal
(PEM Porto)

Criado em 2013/14 com a intenção de
aprofundar esta dinâmica participada e in-
tegrada de definição das políticas educati-
vas da cidade, segue uma lógica política de
âmbito metropolitano. A próxima revisão
do plano de ação irá decorrer no quadrié-
nio  2018-2021. 
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3.2.1 A Oferta Educativa do Porto 

A par da educação formal, a cidade do Porto oferece aos mais jovens uma panóplia de serviços, atividades e
espaços com oferta educativa não formal em variadas vertentes (atividades de ocupação de tempos livres, ar-
tísticas, culturais, etc.). Destaca-se aqui a oferta educativa municipal pela diversidade de programas, projetos,
ações e atividades que favorecem o enriquecimento da população a nível educacional, social, ambiental, cien-
tífico, desportivo e cultural, que se dirigem a públicos alvo diferenciados com especial incidência nas crianças
e jovens, tendo em vista “[…] a promoção do desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e ap-
tidões mentais e físicos,…”, e ainda no reconhecimento do direito da criança “[…] ao repouso e aos tempos livres, o
direito de participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na vida cul-
tural e artística” conforme é referido nos artigos 29º e 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança.
Tendo implícitos os princípios que sustentam os direitos da criança, a oferta educativa municipal organiza-se,
de acordo com o Plano Municipal de Educação, a partir de 13 vetores de atuação, não se esgotando nos exem-
plos em destaque, no anexo 3, toda a oferta educativa e formativa que a cidade oferece aos seus habitantes
mais novos.

3.2.2 Infraestruturas da Educação no Porto

Reportando-nos à primeira infância, dos zero aos três anos, a cidade do Porto é servida por uma rede de 89
creches, por amas e creches familiares comparticipadas e/ou fiscalizadas pelo Instituto de Segurança Social.
Esta rede integra o sistema de proteção à infância e constitui uma resposta socioeducativa “de acolhimento,
durante o período de impedimento dos pais ou da pessoa que tenha a sua guarda de facto” segundo a Carta Social
(Gabinete de Estratégia do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, 2009). A partir dos três anos a criança
pode ingressar no sistema educativo da rede pública que, na cidade do Porto, é constituído por 15 Agrupa-
mentos de Escolas, duas escolas de ensino artístico, uma escola secundária não agrupada e 19 escolas pro-
fissionais. Nos Agrupamentos de Escolas ainda subsistem 5 Agrupamentos sem ensino secundário e, regra
geral, os restantes apresentam uma oferta em todos os níveis de ensino. 
O mapa seguinte ilustra a distribuição dos estabelecimentos de ensino da rede pública da cidade.
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Mapa 1 | Estabelecimentos de ensino da rede pública
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Ao longo dos anos de implementação e maturação do sistema educativo português foram alcançados grandes
objetivos com repercussões na configuração social do país em geral e da cidade do Porto em particular:

a) A requalificação do parque escolar municipal;

b) Investimento em tecnologias de informação e comunicação;

c) Desenvolvimento de um sistema de informação e gestão escolar;

d) Implementação e apetrechamento de Bibliotecas Escolares;

e) Implementação de transportes escolares para visitas de caráter lúdico-pedagógico;

f) Atividades de Tempos Livres;
O prolongamento do horário escolar e a sua antecipação, bem como a ocupação das crianças nas interrupções
letivas impõem-se como um suporte à vida familiar e de proteção à criança. É assim que, nas escolas da rede
pública do 1º ciclo, tem surgido um conjunto de respostas implementadas articuladamente pelo Município,
pelas Juntas de Freguesia ou por associações de pais – os designados Centros de ATL’s de ponta, com o ob-
jetivo de promover respostas de apoio às escolas, famílias e alunos consonantes com as suas necessidades,
paralelamente à implementação de atividades pedagogicamente ricas e complementares das aprendizagens
formais. Esta resposta está implementada em 22 escolas públicas do 1º CEB da cidade.

g) Ao nível da educação ambiental destaca-se a rede de Centros de Educação Ambiental do Município:

• Centro de Educação Ambiental do Núcleo Rural do Parque da Cidade;

• Centro de Educação Ambiental do Parque da Pasteleira;

• Centro de Educação Ambiental dos Jardins do Palácio de Cristal;

• Centro de Educação Ambiental da Quinta da Bonjóia;

• Centro de Educação Ambiental do Parque de São Roque;

• Centro de Educação Ambiental da Quinta do Covelo.

De referir ainda os serviços educativos dos museus municipais e não municipais, dos espaços culturais de
grande dimensão e reconhecimento internacional como a Casa da Música, a Fundação de Serralves e a Coo-
perativa Árvore, de associações e entidades de pequenas dimensões, que proporcionam à cidade atividades
de cariz educativo nas mais diversas áreas.
O trabalho em rede é uma das apostas da autarquia, sendo vasto o leque de parcerias representativas de di-
ferentes setores da sociedade, estabelecidas no desenvolvimento dos programas e iniciativas implementados
e que traduzem uma mais-valia na promoção do Projeto Educativo Municipal (PEM-Porto). 
Com efeito, a rede de parceiros é vasta perpassando por todos ou quase todos os setores da sociedade civil.
Destacam-se:

• o setor empresarial no estabelecimento de parcerias de consultadoria de gestão com os agrupamentos;

• as universidades públicas e privadas que estão presentes em diferentes programas;

• o setor artístico, através da rentabilização para os programas e projetos educativos de contratos programa e
protocolos estabelecidos com entidades de reconhecido mérito nesta área como a Fundação Casa da Música,
a Fundação de Serralves, BalleTeatro, Cooperativa Árvore, Teatro Pé de Vento, entre outros e do trabalho
em rede com autores e ilustradores;

• com o setor associativo a rede de parceiros é também diversificada integrando associações de pais, associa-
ções desportivas, Junior Achievement Portugal, entre outras;

• de realçar ainda as parcerias municipais internas que integram desde os Museus e Bibliotecas Municipais a
Departamentos tão díspares como a Divisão Municipal da Via Pública, o Turismo, aos Sistemas de Informação,
ao Batalhão de Sapadores Bombeiros, à Proteção Civil e Porto Lazer.

Assim, confirma-se a evolução gradativa do Porto na sua consolidação enquanto Cidade Educadora, poten-
ciadora da aplicação dos direitos da criança, impulsionando a educação como base para o exercício de uma
cidadania plena e o reconhecimento da criança como ser de plenos direitos.
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3.3 Promoção e Proteção Social

Através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou
que a infância tem direito a uma ajuda e assistência especiais, que a família, elemento natural e fundamental
da sociedade e meio de crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em particular das crianças,
deve receber a proteção e a assistência necessárias para desempenhar plenamente o seu papel na comuni-
dade. Assim, deve reconhecer-se que a criança, para o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade,
deve crescer num ambiente familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão. Deve ainda considerar-se
que importa preparar plenamente a criança para viver uma vida individual na sociedade e ser educada no es-
pírito dos ideais proclamados na Carta das Nações Unidas e, em particular, num espírito de paz, dignidade,
tolerância, liberdade e solidariedade. A Convenção sobre os Direitos das Crianças declara os direitos da criança
à proteção contra toda a forma de maus tratos e abusos. Por sua vez, o artigo 34º, salienta que os Estados
Partes comprometem-se a proteger a criança contra todas as formas de exploração e de violência sexuais.
Para esse efeito os Estados Partes devem, nomeadamente, tomar todas as medidas adequadas nos planos
nacional, bilateral e multilateral para impedir:

a) Que a criança seja incitada ou coagida a dedicar-se a uma atividade sexual ilícita;

b) Que a criança seja explorada para fins de prostituição ou de outras práticas sexuais ilícitas;

c) Que a criança seja explorada na produção de espetáculos ou de material de natureza pornográfica.

Deste modo, o direito à proteção, à luz da Convenção dos Direitos da Criança, encontra-se explícito de forma
direta e inequívoca, sendo considerado como primordial para o desenvolvimento integral e saudável de todas
as crianças, pois só através de um crescimento marcadamente protetor e securizante se podem gerar seres
humanos e cidadãos de direitos efetivos.
Em matéria da intervenção do Município do Porto neste domínio deve ser salientada a intervenção das
 Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional
com o objetivo de promover os direitos da criança e do jovem e prevenir, ou pôr termo, a situações suscetíveis
de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Desde fevereiro de 2004
que estão em funcionamento três Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, organizadas por área de com-
petência territorial: Porto Oriental, Porto Ocidental e Porto Central.
Estas atuam numa diversidade de contextos sociais e económicos, e pautam a sua intervenção por princípios
como o superior interesse da criança, a privacidade ou a intervenção mínima, visando a sua proteção efetiva. 
O Município tem um papel de particular relevância nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)
pois é representante obrigatório definido por Lei, cede recursos humanos, disponibiliza recursos materiais,
designadamente instalações, e garante todo o apoio logístico inerente ao bom funcionamento e tudo o que
se afigura necessário.
O Departamento Municipal de Educação é o responsável pelas CPCJ e neste enquadramento destacamos o
programa Partilhar, concebido em parceria para reforço da política educativa, apostando em ações que for-
taleçam competências nos princípios da solidariedade, da cooperação e inclusão e da promoção dos direitos
das crianças e jovens. As ações e projetos em desenvolvimento ou a desenvolver nas escolas da rede pública
do concelho envolvem diretamente as CPCJ do Porto e instituições de âmbito social parceiras, com os obje-
tivos de:

• promover ações de prevenção e promoção dos direitos das crianças e jovens;

• fomentar atividades que reforcem os relacionamentos saudáveis em contexto escolar;

“Eu acho que uma cidade amiga das crianças é aquela onde os adultos que maltratam as crianças
devem amá-las mais”.

Aluno, 10 anos.
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• promover projetos de mediação em contexto escolar;

• desenvolver ações de prevenção na área da sexualidade responsável.

Quanto a recursos e infraestruturas que operam na cidade do Porto, no âmbito da proteção à infância, desig-
nadamente nas questões da proteção face ao abuso e maus tratos, existem na cidade serviços e equipamentos
que atuam nesta área e que apoiam a família, tais como:

a) Equipamentos de atendimento e acompanhamento social;

b) Centros comunitários;

c) Centros de alojamento temporário;

d) Lares de crianças e jovens;

e) Comunidades de inserção;

h) Projetos de intervenção comunitária

Em especial os projetos de intervenção comunitária atendem e apoiam diariamente crianças, jovens e respe-
tivas famílias em âmbitos diversos, mas operando sempre numa lógica de prevenção efetiva e encaminha-
mento das situações de perigo detetadas, funcionando numa lógica de trabalho de rede.
Importa ainda ressalvar a existência e importância dos centros de atendimento a vítimas de violência, que tra-
balham em estreita parceria com todos os organismos da comunidade em situações de vítimas de violência
onde, na maior parte das vezes, de forma direta ou indireta, se encontram crianças e jovens vitimizadas. Esta
é uma área de particular relevância, uma vez que a exposição à violência interparental é, por si só, uma forma
de mau trato a uma criança ou jovem e as consequências que daí advêm revelam-se extremamente nefastas
para o seu desenvolvimento saudável. Por este facto diversas entidades integram o grupo de violência do-
méstica, no âmbito da Rede Social da Cidade do Porto, tendo sido trabalhadas questões ao nível da sensibi-
lização e informação junto de técnicos que operam na perspetiva da prevenção. 
De destacar que o Município do Porto lançou em 2013 o Plano Municipal Contra a Violência Doméstica, do-
cumento que tem “…como objetivo principal, para além de caraterizar este fenómeno social, promover linhas de
orientação para uma intervenção futura concertada com as diferentes instituições cuja finalidade é o combate a
práticas desta natureza” (Plano Municipal contra a Violência Doméstica do Município do Porto, 2013: 5).
Ainda no âmbito da proteção contra o abuso e os maus tratos afigura-se imprescindível fazer referência aos
Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP), serviços especializados de apoio às famílias
com crianças e jovens, vocacionados para a prevenção e reparação de situações de risco psicossocial, mediante
o desenvolvimento de competências parentais, pessoais e sociais das famílias. Estes serviços intervêm em
diferentes níveis nas situações de risco, isto é, em primeira linha, pois integram estruturas da comunidade da
cidade, instituições particulares de solidariedade social, associações de cariz social, trabalhando em articula-
ção e executando as medidas de promoção e proteção definidas pelas Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens e pelo Tribunal de Família e Menores do Porto.
Deste modo, cabe a todos os agentes sociais a promoção e proteção dos direitos das crianças, merecendo as
mais frágeis a nossa particular atenção, ou seja as que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal,
social, económica, familiar, habitacional e que tardam a chegar ao sistema de proteção. Por isso, um olhar
atento e a consciencialização de que a responsabilidade é de todos os cidadãos pode fazer a diferença a nível
da segurança, do desenvolvimento integral e do crescimento feliz das crianças que nascem, vivem e crescem
na cidade do Porto.

Quadro 3 | Número de respostas sociais de apoio à infância na cidade do Porto

Fonte: Instituto da Segurança Social, 2017

Creches
Instituições
de Ensino

Pré-Escolar

Centros
ATL

Casas de
Acolhimento

Centros de Apoio
Familiar e

Aconselhamento
Parental
(CAFAP)

Amas
Projetos
Escolhas

Equipas
de Rua

Unidades
Intervenção

Precoce

Lar de
apoio

89 118 46 21 3 27 4 1 3 1
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3.4 Saúde

A Convenção sobre os Direitos da Criança refere no seu artigo 24º que “os Estados Parte reconhecem à criança
o direito a gozar do melhor estado de saúde possível e a beneficiar de serviços médicos e de reeducação. Os Estados
Partes velam pela garantia de que nenhuma criança seja privada do direito de acesso a tais serviços de saúde.” 
A oferta e a proteção da saúde da criança nos mais diferentes domínios apresenta uma vasta e diversificada
rede de infraestruturas na cidade do Porto. Os dois hospitais centrais, universitários e com serviços de urgência
polivalente: o Centro Hospitalar de São João (CHSJ) e o Centro Hospitalar do Porto (CHP), bem como o Ins-
tituto Português de Oncologia são considerados referências nacionais e internacionais no domínio dos cuida-
dos de saúde da mulher e da criança (exemplos: Centro Materno-Infantil do Norte (CHP) e o Hospital Pediá-
trico “Joãozinho” (CHSJ). Além disso, a cidade acolhe importantes instituições do setor privado e do setor
social na área da saúde que complementam a oferta pública.
No que respeita concretamente aos cuidados de saúde primários a cidade apresenta igualmente uma grande
diversidade de operadores, com especial ênfase para a rede de Centros de Saúde e Unidades de Saúde Fa-
miliar (USF). Esta rede encontra-se agrupada em dois ACES – Agrupamentos de Centros de Saúde: ACES
Porto Oriental e ACES Porto Ocidental. No ACES Porto Oriental existem 14 unidades funcionais de saúde,
nomeadamente 7 Unidades de Saúde Familiares (USF), 3 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados
(UCSP), 2 Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), a Unidade de Saúde Pública (USP), a Unidade de
Recursos Assistenciais Partilhados (URAP), para além da Unidade de Apoio à Gestão (UAG), o Gabinete do
Cidadão (GC), a Equipa Coordenadora Local que articula com a Rede Nacional dos Cuidados Continuados In-
tegrados (ECL – RNCCI), o Conselho Clínico e a Diretora Executiva. Por sua vez, o ACES Porto Ocidental está
organizado em 21 unidades prestadoras de cuidados de saúde, nomeadamente 11 Unidades de Saúde Fami-
liares (USF), 5 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), 3 Unidades de Cuidados na Comu-
nidade (UCC), a Unidade de Saúde Pública (USP) e a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP),
para além da Unidade de Apoio à Gestão (UAG), o Gabinete do Cidadão (GC), a Equipa Coordenadora Local
que articula com a Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados (ECL – RNCCI), o Conselho Clínico
e o Diretor Executivo. De sublinhar que, ao contrário da média portuguesa, 95,6% dos utentes frequentadores
dos ACES do Porto possuem Médico de Família. (Carta de Equipamentos de Cuidados de Saúde Primários
(CSP) do Porto, 2015).
Por seu lado, apesar de os cuidados de saúde não serem uma competência direta do Município do Porto, o
mesmo assumiu recentemente a criação da Divisão Municipal de Promoção de Saúde (integrado no Depar-
tamento Municipal de Desenvolvimento Social), a quem compete2:

• participar no planeamento, conceção e acompanhamento das estruturas de saúde do município;

• promover, articular  e qualificar as respostas na área da saúde numa intervenção em rede; 

• promover a educação para a saúde e contribuir para a prevenção, diagnóstico precoce e orientação para o
tratamento;

• favorecer o acesso a cuidados primários de saúde;

• promover e apoiar projetos no âmbito da saúde pública;

• promover e dinamizar a intervenção municipal no âmbito da Rede das Cidades Saudáveis.

“Eu acho que numa cidade amiga das crianças os comprimidos para os adultos e crianças deviam
ser mais baratos para os que têm pouco dinheiro.” 

Aluna, 10 anos.
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3.4.1 Programas municipais de promoção da saúde em contexto escolar

A Câmara Municipal do Porto tem desenvolvido diferentes ações intersectoriais e parcerias com diversas en-
tidades, desde Universidades, Ordens Profissionais, Associações de Pais, Agrupamentos de Escola, Institui-
ções e Organizações não-governamentais sem fins lucrativos, entre outras.
No que respeita à área da alimentação e nutrição a estratégia do Município do Porto visa, em contexto escolar
e em idades precoces, incentivar hábitos alimentares saudáveis no sentido da promoção da saúde e prevenção
da doença envolvendo as crianças enquanto destinatários diretos das ações, as suas famílias, professores,
educadores, entre outros. A sua atuação divide-se em duas vertentes consideradas prementes e essenciais: 

• Ações de melhoria na oferta alimentar em contexto escolar assegurando que o serviço prestado em termos
de alimentação produza os efeitos desejados ao nível nutricional, através de um acompanhamento mais
próximo dos alunos no momento da refeição e criando simultaneamente condições que permitam diminuir
a instabilidade nos espaços de refeição.

• Ações de educação alimentar com objetivos e estratégias diversas de acordo com o público a que se desti-
nam: crianças, famílias, professores, assistentes operacionais e educadores.

Estas ações têm como desiderato integrar o tema da alimentação e nutrição no contexto escolar, com desta-
que na alimentação saudável associada à promoção da saúde e prevenção da doença, reconhecendo a escola
como um contexto favorável à formação de hábitos saudáveis e à construção da cidadania, atentando às fun-
ções pedagógicas do ambiente escolar.
Assim, e no âmbito das suas competências legais, a Câmara Municipal do Porto apresenta medidas na área
da alimentação e da nutrição que têm como principais objetivos:

• Garantir o fornecimento de refeições escolares a todas as crianças do primeiro ciclo do ensino básico e edu-
cação pré-escolar da rede pública da cidade do Porto;

• Elevar a qualidade dos serviços na área da alimentação/nutrição prestados a estas crianças;

• Contribuir, por esta via, para o sucesso escolar dos alunos do 1º ciclo do ensino básico.

Quadro 4 | Medidas legislativas em contexto escolar na área da alimentação/nutrição

Com efeito, o fornecimento de refeições completas e equilibradas é desde há muito uma preocupação do
Município pelo que tem, desde 2003, uma parceria com a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação
da Universidade do Porto para a monitorização dos serviços de alimentação escolar, por forma a assegurar
um acesso equitativo de refeições seguras e de qualidade às crianças que frequentam os estabelecimentos
de ensino do 1º ciclo da rede pública do município do Porto.
Contudo, o Município tem ido mais além, reforçando o apoio socioeducativo aos alunos do 1º ciclo dos esta-

GESTÃO DOS REFEITÓRIOS 

No âmbito da Lei nº 159/99 é assegurada a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do ensino básico respondendo aos desígnios do Despacho nº 22 251/2005 que estabelece o
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares que visa garantir a todas as crianças
que frequentam o 1º ciclo do ensino básico uma refeição equilibrada. Este programa resultou do alarga-
mento do horário de funcionamento dos estabelecimentos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo, integrando
um conceito de escola a tempo inteiro, e perante a constatação da necessidade das crianças permanecerem
mais tempo na escola em resposta aos estilos de vida familiar emergentes. Este programa surgiu enqua-
drado no âmbito da promoção de medidas de combate à exclusão social e de igualdade de oportunidades
no acesso e sucesso escolares e visa contribuir para a segurança alimentar dos mais carenciados e para a
adequação dos hábitos alimentares das crianças.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

No âmbito da Lei n.º 55/99 que enquadra a ação social escolar, o Município garante a gratuitidade das re-
feições ou 50% do custo das mesmas às crianças que frequentam as escolas básicas do município e que
tenham direito a beneficiar deste apoio. Este apoio é dirigido aos alunos inseridos em agregados familiares
cuja situação socioeconómica determine a necessidade de comparticipação nas despesas escolares e de
alimentação.
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belecimentos da rede pública da cidade, desenvolvendo outros apoios (apoios complementares na área da
alimentação) com a preocupação de corresponder a algumas das atuais necessidades das famílias. Desta-
cam-se duas iniciativas fundamentais:

ESCOLA SOLIDÁRIA

Consiste na disponibilização do almoço completo, em períodos de interrupção letiva (Natal e Páscoa) a todas
as crianças que frequentam as escolas públicas de 1º CEB do Porto e irmãos com idades compreendidas entre
os 3 e os 10 anos mediante inscrição prévia.

REGIME DE FRUTA ESCOLAR E LANCHE ESCOLAR

Consiste no fornecimento de Lanche Escolar, iniciativa que se cruza com a medida interministerial de Regime
de Fruta Escolar - programa de comparticipação de fornecimento de fruta às crianças do 1º ciclo do ensino
básico (2 dias por semana).

Observou-se que desde a implementação do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Es-
colares no ano letivo 2005/2006 se verificou um aumento significativo do número de almoços fornecidos
nas cantinas escolares. Para o Município a alimentação escolar desempenha um importante papel no acesso
ao consumo alimentar e na atenuação de situações socioeconómicas mais vulneráveis, uma vez que para
muitas das crianças a única refeição quente do dia é fornecida pela escola. Neste sentido, para além do Pro-
grama de Generalização de Refeições Escolares, foi e continua a ser missão do Município suprimir outras ne-
cessidades nutricionais e alimentares para além das que se encontram associadas ao almoço, como já foi evi-
denciado com a apresentação da medida municipal do Lanche Escolar.
Atualmente as cantinas escolares assumem-se como espaços centrais na promoção da saúde, uma vez que
a sua função não se resume apenas ao aporte nutricional e uma oferta alimentar de qualidade, como também
são meios de aprendizagem social, de aquisição de comportamentos adequados à mesa e transmissão de
conhecimento sobre os alimentos existentes (as suas cores, formas, texturas, sabores e métodos de confeção).
Assim, para além da dimensão nutricional assumida pelas cantinas escolares, associa-se uma função cultural,
gastronómica, educativa e de socialização de extrema relevância. É neste contexto que surgem diferentes
iniciativas, que vão desde a comemoração do Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro), à realização de
concursos de culinária (que estimulam a criatividade e o trabalho em grupo), assim como ao estímulo de prá-
ticas culinárias que nos últimos anos têm sofrido um menor interesse nos mais jovens gerado, possivelmente,
por uma rutura na transmissão dos conhecimentos provenientes das gerações anteriores. Promove-se tam-
bém a realização de workshops de culinária saudável dirigidos às crianças e às suas famílias, uma vez que a
sua intervenção se considera essencial na adoção de hábitos alimentares saudáveis. 
São também desenvolvidos pelo Município diversos instrumentos de divulgação e informação para a promo-
ção da alimentação saudável na comunidade, das quais se destacam os seguintes projetos:

BEBE ÁGUA DO PORTO (BAP)

Desde o ano letivo 2012/2013 que o Município tem desenvolvido este projeto que visa promover a ingestão de água ao longo do dia e transmitir a
importância vital do consumo deste nutrimento, essencial para um crescimento e manutenção de um estilo de vida saudáveis. Aborda igualmente
a necessidade da sustentabilidade dos recursos e da eficiente utilização dos mesmos. São realizadas sessões de sensibilização envolvendo todos
os alunos a frequentar o 1º ano de escolaridade do 1º CEB e desde o início do projeto que já se envolveram 8998 alunos. No ano letivo 2016/2017 o
projeto foi alargado ao 2º CEB e, em parceria com o Pavilhão da Água, são desenvolvidas sessões de sensibilização em contexto de sala de aula com
atividades lúdico-pedagógicas em que os alunos têm oportunidade de experimentar outras formas de consumo de água da torneira.
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Em suma e em consonância com o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável imple-
mentado em 2012, a melhoria da disponibilidade alimentar em ambiente escolar tem sido uma área privile-
giada de atuação, tendo já sido desenvolvidas diversas ações no âmbito da sua monitorização, uma vez que
para além da implementação dos programas considera-se essencial a monitorização dos mesmos, bem como
a avaliação dos seus resultados a curto, médio e longo prazo.
A título de exemplo o grupo de trabalho “Capacitação e Estilos de Vida Saudável”, do Projeto Educativo Mu-
nicipal (PEM-Porto) desenvolveu, em 2017, um estudo que se constituiu como o primeiro Sistema de Moni-
torização do Estado Nutricional e Atividade Física de Crianças do concelho do Porto. A amostra foi consti-
tuída por cerca de 700 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos de idade, pertencentes a
16 escolas do 1º ciclo do ensino básico da cidade. As crianças foram visitadas, nas suas escolas, entre os meses
de março e abril para serem medidas e pesadas e todos os registos foram efetuados por profissionais de
saúde dos cuidados de saúde primários da cidade. A monitorização do estado nutricional e atividade física
destas crianças vai permitir recolher informação essencial à produção de políticas e ao desenvolvimento de
projetos que promovam, de forma eficaz e eficiente, a melhoria do estado de saúde das crianças da cidade
do Porto e a adoção de estilos de vida saudáveis.
No que respeita ao domínio da saúde oral, o Município do Porto desenvolve desde o ano letivo 2012/2013,
em parceria com a Mundo a Sorrir / Associação de Médicos Dentistas Solidários Portugueses, um programa
de promoção da saúde oral e de prevenção da cárie dentária através da implementação da escovagem diária
dos dentes na escola. O programa está presente nas escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prio-
ritária) da cidade e, por ano, participam em média cerca de 1.500 alunos do 1º CEB, tendo sido alguns deles
acompanhados ao longo dos últimos 4 anos. 
O impacto do projeto é avaliado em controlos da placa bacteriana no início e no final do ano letivo. Na última
avaliação, 58% das crianças que participam no projeto há 4 anos e 72% das crianças que participam no projeto
há 2 anos reduziram a quantidade de placa bacteriana presente na cavidade oral (em mais de 30%). Deste
modo, o projeto revela-se essencial nesta franja da população onde se constata a existência de crianças que
não possuem outra oportunidade de realizar a sua higiene oral que não na escola - por falta de escova de dentes
e/ou de hábitos em casa, por falta de informação sobre a importância desta prática e como se faz. Nesse sentido,
prevê-se que este ano a escovagem diária na escola vá ser alargada a cerca de 150 crianças do pré-escolar.
A par deste programa, o Município iniciou em 2015/2016 uma parceria com a Universidade Fernando Pessoa
com o propósito de promover a prestação de serviços de saúde oral, diagnóstico e terapêutica aos alunos en-
volvidos na escovagem diária na escola. Naquele primeiro ano letivo foram realizados rastreios a todos os
alunos do 3º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho e encaminhados para
consulta nas clínicas pedagógicas de Medicina Dentária da Universidade Fernando Pessoa os alunos que apre-
sentavam necessidade de tratamentos primários, que receberam de forma graciosa. No ano letivo 2016/2017
foi realizado o rastreio aos alunos do 3º ano de escolaridade de duas escolas básicas do Agrupamento de Es-
colas Alexandre Herculano e foi dado início às respetivas consultas.

MERENDA SAUDÁVEL

O projeto visa promover o consumo de merendas saudáveis em contexto escolar. Tem como objetivos aumentar a qualidade nutricional dos lanches
e incluir e motivar de forma criativa o consumo diário de fruta, de forma a contribuir para a prevenção e diminuição da obesidade infantil e outras
doenças associadas. É fornecido diariamente a todas as crianças do pré-escolar e 1º CEB uma merenda nutricionalmente adequada.
Desde o ano letivo 2013/2014 que o Município se associou à Associação Portuguesa de Combate à Obesidade Infantil (APCOI) e desenvolvem uma
iniciativa de educação para a saúde que inclui um programa motivacional de âmbito nacional promovido pela APCOI que visa motivar as crianças
portuguesas até aos 10 anos para a ingestão diária de fruta no lanche escolar, uma vez que o atual consumo se situa muito abaixo do recomendado.
Anualmente no final deste projeto é realizado pelo Município um “Encontro de Hinos”, em que todas as turmas participantes na iniciativa têm opor-
tunidade de trabalhar em conjunto com uma mini orquestra, coro e maestro e apresentar o hino da fruta desenvolvido durante o ano letivo.

NÃO PISES O RISCO

O projeto visa a promoção para a adoção de estilos de vida saudáveis em idades escolares, através da sensibilização e da disponibilização de conhe-
cimentos que permitem alertar para a prática de maus hábitos alimentares e aconselhar para a manutenção de um estilo de vida saudável. Com o
objetivo de transmitir conhecimentos relacionados com a prática de uma alimentação saudável é disponibilizada semanalmente à comunidade edu-
cativa, através do Portal de Apoio às Escolas (Versão 4.0), uma “Dica de Nutrição” que alerta para os riscos de saúde associados a uma má alimentação
bem como conselhos úteis para a manutenção de um estilo de vida saudável.
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3.4.2. A proteção da criança com deficiência 

A discriminação é a origem de muitos desafios enfrentados pelas crianças com deficiência e pelas suas famí-
lias. A sociedade deve refletir profundamente sobre os princípios de igualdade de direitos e não discriminação,
que devem ser complementados por esforços para aumentar a consciencialização em relação à deficiência.
Mais ainda, para a operacionalização dos “Direitos das Crianças com Deficiência” é fundamental o respeito
por determinadas normas legais que se afiguram essenciais para uma adequada integração da criança, no-
meadamente:

a) Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto que tem por objeto a definição das condições de acessibilidade
a satisfazer no projeto e na construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e
habitacionais; 

b) Lei n.º 46/2006 de 28 de agosto que proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência
de risco agravado de saúde; 

c) Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro que define os apoios especializados a prestar aos alunos com ne-
cessidades educativas especiais; 

d) Lei n.º 38/2004 de 18 de agosto que define as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação,
reabilitação e participação da pessoa com deficiência.  

As convenções internacionais já mencionadas bem como os diplomas legais da nossa ordem jurídica interna
traduziram-se, há largos anos no Município do Porto, numa política de proteção à criança portadora de defi-
ciência verdadeiramente pioneira e inovadora à escala nacional. Em especial a figura do Provedor Municipal
dos Cidadãos com Deficiência – órgão autónomo e independente, integrado no Gabinete da Presidência da
Câmara Municipal do Porto – tem por funções a garantia da plena cidadania em todas as áreas sociais, defesa
da criação de acessibilidade e mobilidade para todos e a mediação institucional de defesa dos direitos dos ci-
dadãos com deficiência em geral e a criança em particular. 
Criado em 2002 com o firme propósito de ouvir as necessidades das pessoas com deficiência e suas famílias,
e consequentemente intervir em sua defesa, o Gabinete da Provedoria tem vindo a desenvolver um trabalho
de persistência, mediação e inovação. O objetivo deste gabinete é a conversão da cidade num espaço apto
para acolher todos os cidadãos, sem exceção, transformando a cidade do Porto numa metrópole verdadeira-
mente inclusiva. 
Apesar de ser objetivo primordial da Provedoria Municipal dos Cidadãos com Deficiência promover a inclusão
e a defesa dos direitos para pessoas com deficiência e suas famílias a criança merece um especial destaque
pela necessidade de articulação entre os diferentes organismos públicos, privados e da economia social. 
Uma cidade inclusiva torna-se mais cativante na medida em que os espaços públicos e privados passam a
respeitar regras de organização espacial que simplificam e facilitam a circulação de todos, nomeadamente
cadeiras de rodas, carrinhos de bebés, crianças de colo e de tenra idade, idosos, etc. A imagem global torna-
se apelativa a novas dinâmicas com sinergias mais atentas à circulação pedonal respeitando o cidadão e dis-
ciplinando a circulação automóvel. 
Nessa perspetiva de maior abrangência, as atividades destinadas à infância vão surgindo de forma natural e
como consequência da necessidade de sensibilização das crianças para um futuro melhor sem distinção ou
exclusão tendo em conta as capacidades físicas e sensoriais de cada um. Facilmente se conclui que a sensi-
bilização e o alerta para a temática da inclusão deve começar nas crianças. Delas irá depender o futuro que
se pretende melhor e mais solidário. As crianças de hoje serão os cidadãos de amanhã e um dia assumirão o
papel de técnicos, decisores e promotores, por isso mesmo são essenciais nesta equação. 
Nesse sentido a Provedoria Municipal dos Cidadãos com Deficiência, em colaboração com os restantes Ser-
viços Municipais da Câmara Municipal do Porto e algumas entidades externas, tem vindo a desenvolver ações
que se destinam não só à melhoria da qualidade de vida das crianças com deficiência e seus cuidadores, como
também atividades e desafios que incluem as crianças, nomeadamente:

a) A proposta e respetiva formalização de assinatura do contrato de licença utilização do Color ADD (Sistema
de Identificação de Cores, através de simbologia própria, dando resposta aos problemas do Daltonismo) de
forma a integrar desde a primeira infância todos aqueles que sofrem desta incapacidade. 
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b) Elaboração de projetos que visam a promoção da acessibilidade em espaços e equipamentos Municipais.
Entre eles destacam-se as Bibliotecas Municipais (BMAG e BMP) onde acorrem inúmeras crianças que inte-
gram os ateliês de leitura e atividades afins, três pavilhões gimnodesportivos e quatro piscinas; 

c) Mediação e pedidos de intervenção da DOMUS (empresa municipal que tem a seu cargo a coordenação
das obras municipais), para a criação de acessibilidade a fogos municipais, onde existiam crianças com mobi-
lidade condicionada, bem como de intervenção no exterior para a criação de acessibilidade ao prédio, dentro
dos domínios da área comum. Os pedidos de intervenção feitos pela Provedoria são, muitas vezes, acompa-
nhados por projetos e/ou sugestões de soluções de acessibilidade que podem ajudar a suprimir as barreiras
encontradas. 

d) Promoção de debates e colóquios sobre a importância do desporto adaptado, como modalidade de com-
petição e não somente como terapia. Este projeto embora inicialmente destinado a jovens atletas, pretende
divulgar junto de crianças com deficiência o interesse da prática de desporto, desde uma idade precoce. Na
sequência destes debates foram efetuadas inúmeras propostas de melhoria das condições para o exercício
do desporto nomeadamente para a prática de natação adaptada, nas piscinas municipais ou noutros equipa-
mentos de modo a garantir a prática desta modalidade desportiva a crianças e jovens com deficiência. 

e) Instituição de um concurso de sensibilização para a diferença/deficiência nas Escolas de Ensino Básico do
Município do Porto – Concurso Interescolar Municipal sobre Inclusão. 

f) Participação ativa na elaboração do Projeto Educativo Municipal (PEM Porto), integrando o grupo de trabalho
referente à Educação Inclusiva, cujo objetivo é trabalhar a inclusão de um modo transversal, através de pro-
moção de ações, bem como de identificação de recursos e respostas institucionais. 

Foram ainda estabelecidos outros contactos interinstitucionais, governamentais, sindicais (da saúde à edu-
cação), comunicação social, emprego e transportes e construíram-se os alicerces de alguns dos projetos ou
programas que se têm vindo a desenvolver progressivamente. Os Protocolos estabelecidos tiveram tal im-
pacto que ainda hoje se mantém e revelam-se essenciais e indispensáveis. Designadamente: 

a) Adesão à Rede de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos (APLLA); 

b) Assinatura de Protocolo com o CETILG – Centro de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual – que per-
mitia à Autarquia requisitar um tradutor de Língua Gestual Portuguesa, para todas as cerimónias e eventos
com a presença de público; 

c) Habitação Social – passando a constar como prioridade o realojamento de cidadãos/crianças com mobili-
dade condicionada, que se encontrem a morar em habitação privada sem acessibilidade mas com incapaci-
dade económica. Igualmente a criação de acessibilidade e de adaptação de algumas habitações sociais (en-
tradas e instalações sanitárias); 

d) Via Pública – rebaixamento de passeios e estacionamentos privativos (com matrícula alocada) destinados
a pessoas com mobilidade condicionada; 

e) Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência; 

f) Protocolo entre a Área Metropolitana do Porto (AMP) e o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR).  

De um modo geral pode afirmar-se que os grandes problemas com que as crianças, com ou sem deficiência,
se deparam logo após o seu nascimento estão diretamente relacionados com a capacidade de resposta que
o meio tem para lhes oferecer. A área da saúde bem como a da proteção à infância, promovidos pelo Estado,
autarquias, paróquias, serviços de educação, entre outros, têm um papel vital na criação e dinamização dessas
respostas culminando no aumento da oferta.
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3.4.2.1 Infraestruturas no âmbito da Proteção da Deficiência

Ao abordar o problema dos recursos existentes na cidade do Porto que possam prestar apoio a crianças com
deficiência é imperioso referir os diferentes níveis de apoio e de atuação, nomeadamente o apoio logístico
(equipamentos) e o apoio direto (serviços). 
Proporcionado por qualquer entidade que disponha de recursos passíveis de serem disponibilizados para o
desenvolvimento de atividades promotoras da inclusão, devem referir-se todos os equipamentos municipais
que prestam serviços de caráter inclusivo:

a) Piscinas adaptadas quer no acesso quer no interior das instalações, inclusive nos balneários; 

b) Bibliotecas (sonoras, com publicações em braille, com acessibilidade a todas as zonas, com vídeo-intérprete
e catalogação com código de identificação de cores – ColorADD), etc. As bibliotecas municipais já estão mu-
nidas de algumas publicações audiovisuais. A Provedoria ambiciona conseguir, a curto prazo, a instalação de
vídeo-intérprete em alguns serviços municipais nomeadamente: Gabinete do Munícipe, Bibliotecas Munici-
pais, Polícia Municipal, Bombeiros, entre outros; 

c) Pavilhões polivalentes com campos e balneários adaptados para a prática de modalidades desportivas para
deficientes;

d) Museus Municipais, com circuitos acessíveis; áudio-guias; visitas guiadas para cegos e/ou surdos; material
tátil; etc. Foi decisão municipal a adoção de preços especiais para crianças/pessoas com deficiência e idosos
nos museus municipais (65% de desconto no bilhete).

Para além das entidades e estruturas do Estado, sejam aquelas que são geridas pelo Governo quer as insti-
tuições Municipais, importa também referir a enorme importância de que se reveste a atuação das Instituições
Particulares de Solidariedade Social, uma vez que muitas têm a sua sede na cidade do Porto. Trata-se de um
elevado número de organizações que não só respondem às necessidades das crianças com deficiência como
das crianças com doenças progressivas e incapacitantes. 
Em síntese pode afirmar-se que o Porto é uma Cidade Inclusiva. A defesa dos direitos das crianças com defi-
ciência é mais do que uma mera enunciação de princípios formais. As entidades municipais, em parceria com
o Estado central, agentes do setor privado e da economia social, entre muitos outros, tentam, dentro das res-
trições económicas existentes, providenciar à criança portadora de deficiência as melhores condições possíveis
para o exercício de uma efetiva igualdade de oportunidades. Na certeza porém de que existe ainda um longo
caminho a percorrer para atingir níveis de excelência no plano da inclusão e da não discriminação.

3.5 Cultura e Lazer

A implementação de uma nova política cultural pretende encorajar a utilização da cultura como um fator di-
namizador da mudança. Mudança a vários títulos: a nível do interesse dos cidadãos por manifestações artísticas
e culturais, a nível da qualidade e da quantidade de oferta cultural existente e, sobretudo, a nível do modo
como se perspetiva a importância da cultura na sociedade. Ou seja, enquanto fator de promoção do bem-
estar das populações e de estímulo à atividade económica da região. Cultura, educação, e identidade devem

“Uma cidade amiga das crianças é aquela que tem as praias limpas, sem paus, sem vidros e com
a água limpa.” 

Aluno, 8 anos.
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ser então as palavras-chave de uma nova estratégia, que se deseja ambiciosa e sustentável ao longo das ge-
rações vindouras. 
Neste sentido, deve-se providenciar um programa cultural de elevada qualidade e que se desenvolva a partir
do potencial existente na sociedade, de modo a alcançar um público-alvo mais diversificado, nomeadamente
audiências tradicionalmente distanciadas deste tipo de atividades. O objetivo é que a sociedade passe a pers-
petivar a cultura como um veículo para uma verdadeira regeneração social, através do empenhamento proac-
tivo dos diversos agentes do setor, da participação alargada dos cidadãos e da promoção de uma verdadeira
diversidade cultural que promova a coesão social. 
A promoção do acesso à cultura por parte de crianças e jovens tem sido uma prática corrente na cidade do
Porto e fruto da visão estratégica proposta alguns anos atrás, nomeadamente no Plano Municipal de Cultura
do Porto (maio de 2013). 
A Convenção sobre os Direitos da Criança refere, quer implícita quer explicitamente, o direito de toda a criança
à cultura. Sendo a cultura uma área da vida e do conhecimento de enorme transversalidade, é normalmente
referida, nesta Convenção, de uma forma articulada e conjugada com outras áreas e direitos. 
O artigo 12º, por exemplo, refere que os Estados Parte devem garantir à criança “o direito de exprimir livremente
a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da
criança, de acordo com a sua idade e maturidade.” Já o artigo 13º, por sua vez, faz referência ao direito de liber-
dade de expressão de cada criança: “Este direito compreende a liberdade de procurar, receber e expandir infor-
mações e ideias de toda a espécie, sem considerações de fronteiras, sob forma oral, escrita, impressa ou artística
ou por qualquer outro meio à escolha da criança”. No artigo 29º da Convenção declara-se que a educação se
destina, entre outras coisas, a “promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e aptidões
mentais e físicos na medida das suas potencialidades”. Este artigo refere ainda que a educação procura “inculcar
na criança o respeito pelos pais, pela sua identidade cultural, língua e valores, pelos valores nacionais do país em
que vive, do país de origem e pelas civilizações diferentes da sua.” 
Por sua vez, o artigo 30º declara que nenhuma criança “poderá ser privada do direito de, conjuntamente com
membros do seu grupo, ter a sua própria vida cultural”. É por isso importante, num mundo pluricultural como
aquele em que hoje vivemos, criar condições para que cada criança possa ter acesso à vida cultural de forma
livre, e respeitando as diferenças culturais que existem. O artigo 31º refere o direito da criança “ao repouso e
aos tempos livres, o direito de participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade e de participar li-
vremente na vida cultural e artística”. Ainda no mesmo artigo 31º é encorajada a organização de formas ade-
quadas de tempos livres e de atividades recreativas, artísticas e culturais, em condições de igualdade. 
A referência ao direito à cultura, na Convenção dos Direitos da Criança é assim feita de forma direta, mas tam-
bém indireta, uma vez que o direito à expressão, à opinião, ao desenvolvimento da personalidade e das apti-
dões próprias, à educação multicultural, à participação na vida cultural e artística são direitos referidos que se
relacionam também com o direito à cultura. Através da cultura desenvolve-se a expressão, as aptidões pes-
soais e a capacidade de emitir opinião, assim como o respeito e o conhecimento pelas culturas diferentes da
própria.

3.5.1 A Oferta Cultural no Porto

Na cidade do Porto existem muitas instituições e agentes culturais que desenvolvem uma vasta programação
destinada a crianças e jovens que, de forma mais ou menos explícita, valoriza o direito das crianças à cultura,
à expressão, ao desenvolvimento pessoal e à participação ativa na cultura. 
O Município, além de ele próprio oferecer uma programação cultural que promove o direito da criança à cul-
tura, assume ainda um papel de mediação entre toda a oferta da cidade, assegurando que esta seja articulada
e agregada num projeto de cidade. 
O Município tem apostado nas parcerias a vários níveis. Por um lado, como parceiro dos maiores promotores
culturais da cidade, nomeadamente a Casa Música, a Fundação de Serralves e a Cooperativa Árvore, tem
apoiado atividades promovidas para crianças e jovens e reforçado a programação educativa e de coesão social
das mesmas. Por outro lado, tem promovido ao longo dos últimos anos relações de parceria com um enorme
número de entidades e agentes culturais da cidade – fundações, associações, cooperativas, entre outros –
contribuindo para a sua sustentabilidade e, simultaneamente, potenciando uma diversidade e riqueza de pro-
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gramação na cidade. Acresce ainda o investimento do Município nas parcerias transversais com agentes edu-
cativos, sociais e económicos, no sentido de promover uma cultura entrosada com todos os campos de ação
da cidade, bem como na criação de redes formais e informais que envolvam os promotores da cidade e pro-
movam a criação de conhecimento, a eficácia e eficiência da comunicação e a coesão. 
Da diversa oferta cultural da cidade destaca-se a oferta municipal que tem como objetivo desafiar o público
infantil e juvenil a envolver-se em atividades culturais, em atividades de expressão ou desenvolvimento das
capacidades críticas e criativas, numa dinâmica de aprendizagem, conhecimento e desenvolvimento pessoal.

Quadro 5 | Programas municipais de promoção da cultura

Artes Visuais Contemporâneas

O programa Artes Visuais Contemporâneas através do Serviço Educativo da Galeria Municipal do Porto faz, desde janeiro de 2016, a ligação entre a
arte contemporânea e as crianças da cidade que visitam as exposições em contexto escolar e/ou familiar ou em dinâmicas de ocupação de tempo
livres. Este programa visa aproximar as crianças do processo criativo artístico, partilhar com elas experiências a partir das exposições e promover o
pensamento crítico.

Exemplos de atividades: Visitas guiadas à galeria municipal; Oficinas; Visitas-jogo; Encontros com arte/aulas abertas.

Artes Performativas

O Paralelo - Programa de Aproximação às Artes de Execução - trabalha tendo como objetivo que as crianças desenvolvam uma perspetiva crítica,
ativa, que reflitam e se relacionem com as artes performativas e com os seus criadores, de uma forma próxima e construtiva, num Teatro que se quer
de e para todos. As iniciativas acontecem em ambos os espaços do Teatro Municipal do Porto, num passeio saudável entre projetos e equipamen-
tos.

Exemplos de atividades: Espetáculos para grupos escolares e famílias; Conversas Pós-espetáculo; "Oficina do Espectador"; Encontros entre artistas
e escolas.

Museus e Património Cultural 

Os Museus são mediadores privilegiados do património histórico e cultural da cidade e têm como missão a salvaguarda e divulgação desse mesmo
património. Os seus serviços educativos dispõem de programas de mediação destinados às crianças que lhes permitem estimular os sentidos, par-
tilhar memórias, experienciar o presente e projetar o futuro. Possibilitam também uma oportunidade de reflexão, de despertar curiosidades e espírito
crítico.

Exemplos de atividades: Contos para a Infância de Guerra Junqueiro; Fantoches e Companhia; Por este rio abaixo; Vem Viver os Jardins da Quinta
da Macieirinha.

Bibliotecas Municipais do Porto – Serviços Educativos

As Salas Infanto-Juvenis e o Bibliocarro das Bibliotecas Municipais do Porto desenvolvem atividades de animação e de promoção do livro e da leitura,
de fomento e divulgação do conhecimento e de expressão artística, para crianças e jovens que as visitam através das escolas e que procuram enri-
quecer o seu currículo ou, na maioria das vezes, uma ocupação profícua dos tempos de lazer.

Exemplos de atividades: Visitas Guiadas à Biblioteca; Hora do Conto; Histórias à Lupa; Sábados a Contar.
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3.5.2 Infraestruturas da Cultura no Porto

O trabalho desenvolvido ao longo deste início do século XXI no Porto, a nível de promoção e proteção do pa-
trimónio, promoção da leitura, desenvolvimento de redes de atividades e equipamentos, contribuiu para que
a cidade do Porto hoje tenha excelentes equipamentos, recursos e programas culturais. Esta diversidade de
espaços culturais tem, de uma forma sustentada, procurado desenvolver uma programação específica para
crianças e jovens. 
São muitos os agentes que procuram manter uma programação infanto-juvenil de forma inovadora e criativa
e que diariamente trabalham na cidade para dar vida e alma aos equipamentos culturais, geridos ou não pelo
município, e à própria cidade. Associações, fundações, empresas, grupos culturais, de teatro, de dança, artistas,
agentes individuais fazem do Porto uma cidade viva, vivida e com oferta cultural diversificada. 
No anexo 4 apresentam-se os equipamentos culturais da cidade organizados por 7 áreas: Arquivos; Bibliote-
cas; Cinemas; Espaços Polivalentes; Museus; Salas de Espetáculo/Auditórios; Salas de Exposição e Galerias
e no anexo 5 um mapa da distribuição desses equipamentos culturais pela cidade.
A cultura trabalha-se de forma transversal e o direito da criança à cultura tem também de ser trabalhado dessa
forma. Em toda a sua programação para crianças e jovens, as instituições culturais devem procurar criar acesso
à cultura mas, simultaneamente, desenvolver capacidades nas crianças e jovens que possibilitem a que estes
tenham, em plenitude, acesso à cultura. Estamos a falar da capacidade de se expressar, de ter uma opinião e
poder exprimi-la de forma livre, de ser capaz de desenvolver os seus próprios interesses e gostos culturais
mas, também, ser capaz de respeitar os interesses, gostos e opiniões diferentes da sua. 
Criar acesso à cultura não é somente programar para crianças e jovens, nem somente criar acesso de forma
livre a espetáculos e atividades. É ajudar a desenvolver as capacidades pessoais que contribuem para que
cada um consiga aceder à cultura de uma forma crítica, criativa e pessoal. Isso exige um trabalho de bastidores
continuado, articulado entre várias áreas, nomeadamente cultura e educação. 
Talvez o maior legado que se possa deixar às gerações vindouras seja a possibilidade de perspetivar a cultura
enquanto parte integrante da nossa identidade coletiva. Uma cultura em constante mutação e que se vai adap-
tando às pessoas, que se vai construindo e reconstruindo. Considera-se que tem sido importante o contributo
das instituições culturais da cidade para a educação dos valores associados à cultura nas camadas infantis e
jovens na cidade do Porto, e prevê-se alterações significativas na relação das crianças e jovens com a cultura
e com a cidade nos próximos anos.

3.5.3 Infraestruturas de Lazer no Porto

O lazer e a atividade física assumem cada vez mais protagonismo como variável determinante da efetiva qua-
lidade de vida das crianças. Para além do impacto na melhoria da sua condição física e mental, constituem
um importante veículo de promoção da coesão social ao proporcionar oportunidades de socialização, o esta-
belecimento de redes interpessoais e a partilha de sentimentos de identidade e de pertença.
Neste sentido, e com o intuito de fomentar a prática do desporto nas camadas jovens, o Município criou o pro-
grama “Porto Jovem” que engloba um conjunto de atividades e de projetos cujo objetivo é a sensibilização
para a prática desportiva e a promoção de todos os valores que lhe estão inerentes. Dentro deste eixo de in-
tervenção podem-se referir, a título de exemplo, projetos como o “Vamos Nadar” ou o programa “Missão Fé-
rias@Porto” que possibilita a ocupação dos tempos livres, durante as férias, através de atividades desportivas,
ambientais e culturais.
No que respeita às instituições responsáveis pela dinamização de atividades físicas e desportivas na cidade
do Porto, importa destacar que o Município dispõe de uma extensa e diversificada rede de infraestruturas tal
como ilustra o anexo 6. Com efeito, a figura 4 apresenta os 20 maiores equipamentos desportivos existentes
na cidade em 2011, dentro de um universo de 381 instalações desportivas existentes e que disponibilizam
1059 equipamentos desportivos.
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Figura 4 | Equipamentos Desportivos da cidade do Porto

Fonte: Porto Lazer EM, 2011

Outras áreas de investimento do Município no que respeita a domínios associados ao recreio e lazer com im-
pacto na vida das crianças prendem-se com a rede de ciclovias e com os espaços verdes e parques infantis.
No que respeita ao primeiro domínio, a cidade do Porto possui uma rede clicável com cerca de 29 km2, para
uma área de 42 km2. A atual rede ciclável comporta três grupos distintos: vias ou faixas, pistas e canis. Anali-
sando o quadro 6, verifica-se que 52,6% são canais cicláveis que perfazem cerca de 15,3 km, enquanto que
em pistas se pode circular em 8,7 km (29,9% da rede) e em via ou faixa existem 5,1 km (17,6%)

Quadro 6 | Identificação das ciclovias existentes na cidade do Porto

Fonte: CMP/DMPOT, leitura de SIG, dezembro de 2013

Em relação aos espaços verdes, é possível constatar oficialmente a existência de 12m2/per capita na cidade do
Porto, observáveis na sua distribuição nos mapas dos anexos 7 e 8, apresentando a figura seguinte os 20 maiores
espaços verdes da cidade. Por sua vez, a cidade totaliza 47 parques infantis, integrados ou não nos espaços
verdes de referência e com maior ou menor dimensão. Até 2003 existiam 38 parques (anexo 9) e nos últimos
anos construíram-se mais 9 parques infantis.

Grupo Extensão (m) (%)

Via ou Faixa 5.129,2 17,6%

Pista 8.722,6 29,9%

Canal 15.344,4 52,6%

TOTAL 29.196,2 100,0%

Estádio do Bessa
Estádio do Dragão

Campo de Futebol do
Cerco
CDUP

Campo da A.D.R. da
Pasteleira

OS 20 MAIORES 

EQUIPAMENTOS 

DESPORTIVOS

Pavilhão Rosa Mota
Dragão Caixa

Piscina do Clube Fluvial
Portuense

Piscina Solinca (Dragão)
Piscina do CLIP

Campo da Faculdade de
Desporto da UP

Campo do INATEL
Campo do Sport Clube do

Porto
Campo da Constituição

Campo do Oporto Cricket
and Lawn Tennis Club

Piscina da Constituição
Piscina da Faculdade de

Desporto da UP
Piscina do IASFA
Piscina de Cartes

Piscina de Campanhã
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Figura 5 | Espaços Verdes da cidade do Porto

Fonte: CPM/DMU - REOT, 2013

3.6 Associativismo

A Convenção sobre os Direitos da Criança consagra a liberdade de associação enquanto direito da criança, de-
terminando no seu artigo 15º que os Estados Partes reconhecem os direitos da criança à liberdade de asso-
ciação e à liberdade de reunião pacífica. Pese embora seja reconhecido à criança o direito de se juntar a outras
pessoas e de participar de reuniões, a liberdade de reunião e de associação tem limites. Deve respeitar as li-
berdades e os direitos dos outros e não pode, ou não deve, pôr em perigo a sociedade. 
A Lei n.º 124/99, de 20 de agosto garante aos jovens menores o livre exercício do direito de associação e sim-
plifica o processo de constituição das associações juvenis. Ao abrigo deste diploma legal, os menores com
idade inferior a 14 anos têm o direito de aderir a associações, desde que previamente autorizados, por escrito,
por quem detém o poder paternal. Já os menores com idade igual ou superior a 14 anos têm o direito de aderir

Parque da Cidade
Quinta do Covelo

Praça de Mouzinho de
Albuquerque

Fundação de Serralves
Rua do Cardeal D.Américo

OS 20 MAIORES 

ESPAÇOS VERDES

Jardim do Passeio Alegre
Palácio de Cristal
Ribeira da Granja

Avenida de Montevideu
Jardim da R. das

Sobreiras

Jardim Arca D'agua
Horto das Virtudes
Praça da Corujeira
Quinta de Bonjóia

Jardim da Cordoaria

Parque da Pasteleira
Alameda do Fluvial

Jardim do Freixo
Parque Oriental

Jardim de São Roque

“A cidade amiga das crianças é uma cidade nossa amiga e que brinca connosco.” 
Aluna, 8 anos.
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a associações ou constituir novas associações e a ser titulares dos respetivos órgãos, sem necessidade de
qualquer autorização. No que concerne às associações constituídas por jovens menores, devem ter persona-
lidade jurídica, não podendo prosseguir fins contrários à Constituição, à lei ou ao desenvolvimento físico e so-
cial do menor, nem fins de caráter lucrativo. 
O Município do Porto, no âmbito da sua política local para a juventude, promove o direito de associação da
criança, que se concretiza através do associativismo e da participação cívica das crianças e jovens. Por outro
lado, e em articulação com o próprio Município, encontram-se outras entidades na cidade, com âmbito de in-
tervenção na área de juventude, que apoiam o associativismo juvenil, promovem iniciativas ou desenvolvem
projetos direcionados para o público mais jovem, sobretudo, na área da participação cívica ou social. Procu-
rar-se-á explicitar a forma como os agentes e instituições culturais da cidade promovem o associativismo, en-
quanto direito da criança. 
O ordenamento jurídico português reconhece o direito da criança e do jovem de aderir livremente a uma as-
sociação. Para além deste direito, está igualmente reconhecido, enquanto direito da criança e do jovem, o di-
reito de formar ou constituir uma associação juvenil na Lei n.º 23/2006, de 23 de junho. Este diploma legal
vem atribuir ao Estado o dever de apoiar a constituição e o exercício das atividades associativas, nomeada-
mente, através da criação de programas de apoio ao associativismo. Assim, as crianças e jovens, por força
desta lei, adquirem o direito a usufruírem dos meios financeiros, técnicos, formativos e logísticos, para de-
senvolverem as suas atividades associativas. Pode concluir-se que este direito é concretizado, por um lado,
pelo direito que se reconhece à criança de aderir ou formar uma associação e, por outro lado, pelos meios
que adquire para desenvolver as suas atividades associativas. 
As associações juvenis são espaços privilegiados de sociabilidade e promoção da cidadania das crianças e jo-
vens, em diversos domínios, destacando-se o social, cívico, educativo, formativo, cultural e económico. São
espaços de envolvimento/investimento que contribuem de forma significativa para o seu empowerment e
identificação com a comunidade local. 
Contudo, embora se reconheça à criança o direito de constituir uma associação e a existência de programas
de apoio ao associativismo juvenil, tal não significa que não existam outros meios de apoio, como aqueles
que o Município pode e deve disponibilizar, sobretudo, a nível logístico e infraestrutural, na formação de crian-
ças e jovens líderes associativos, no fomento e valorização das redes associativas.

3.6.1 Plano Municipal de Juventude do Porto e Conselho Municipal de Juventude do Porto

As autarquias, pela sua proximidade aos cidadãos, assumem um papel privilegiado no diagnóstico, auscultação
e partilha de “saberes juvenis”, fatores potenciadores na definição de políticas dirigidas aos jovens, que se
pretendem cada vez mais justas na promoção da equidade e coesão social. 
O Plano Municipal de Juventude (PMJ) apresenta-se como um documento estratégico que define as orien-
tações e diretrizes municipais na área das políticas locais de juventude. Um dos eixos prioritários de interven-
ção do Plano Municipal de Juventude do Porto é a “Promoção Cívica, Identidade e Cidadania”, razão pela qual
o Município tem vindo a apostar e apoiar o movimento associativo juvenil, contribuindo para a construção da
cidadania e estimulando a participação dos jovens em diferentes organismos de auscultação e decisão política. 
Ao longo dos últimos anos, o Município do Porto tem vindo a identificar as necessidades das crianças e jovens
através de um processo participado, que assenta no envolvimento de diversas entidades que representam o
movimento associativo e demais instituições da cidade, que atuam no setor da juventude, permitindo otimizar
e racionalizar a oferta, sobretudo no que diz respeito ao associativismo juvenil e à participação cívica. 
Por outro lado, e porque a cidade do Porto é muito dinâmica do ponto de vista associativo, têm vindo a ser es-
tabelecidas parcerias estratégicas com agentes sociais com responsabilidades públicas e privadas no setor
da juventude, com o objetivo de criar sinergias e fomentar o trabalho em rede, com vista à prossecução de
um fim comum: o da promoção do associativismo juvenil e da participação cívica das crianças e jovens. 
As crianças e jovens da cidade podem participar ativamente na construção das políticas locais de juventude
e, consequentemente, no processo de tomada de decisões que a eles lhes digam respeito, integrando desta
forma o Conselho Municipal de Juventude do Porto, pelo simples facto de estarem organizadas sob a forma
de associação, devidamente reconhecidas. Fazem parte deste órgão consultivo os representantes das asso-
ciações de estudantes do ensino básico e demais associações de crianças e jovens com sede no concelho. 
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No que concerne ao apoio do Município, no que diz respeito às atividades promovidas em contexto associativo,
tem-se concretizado nos seguintes níveis:

a) Apoio infraestrutural ou logístico – cedência gratuita, ou tendencialmente gratuita, de espaços municipais
para a realização de atividades; 

b) Apoio ao nível da coorganização de eventos e iniciativas, em parceria com as associações de jovens e outras
entidades com responsabilidade na Juventude; 

c) Cedência de sede para as associações de crianças e jovens, ou equiparadas, registadas no Registo Nacional
do Associativismo Jovem (RNAJ) ou reconhecidas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ),
por via do protocolo celebrado com a Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto, na Casa das
Associações; 

d) Protocolos celebrados com entidades que atuam no setor da juventude, nomeadamente, o Instituto Português
do Desporto e Juventude, Fundação da Juventude, Federação Nacional das Associações Juvenis, Federação
Académica do Porto, Movijovem, Conselho Nacional da Juventude, entre outras, para implementação de ini-
ciativas promovidas pelas crianças e jovens. 

Em suma, o associativismo tem uma grande expressão na cidade do Porto. Ao longo dos últimos anos quer
o Município quer os diversos agentes sociais, com responsabilidades públicas e privadas no setor da juventude,
têm vindo a dar maior importância ao movimento associativo, reforçando o seu apoio e/ou estabelecendo
parcerias estratégicas que, em última instância, e como prevê um dos objetivos estratégicos do Gabinete da
Juventude, contribui para “fomentar a participação dos jovens na melhoria da qualidade de vida da população
da cidade do Porto”. Nesse âmbito, destacam-se no anexo 10 as estruturas representativas do movimento ju-
venil e as associações de jovens da cidade, com as quais o Gabinete da Juventude tem desenvolvido uma
atuação de maior proximidade e envolvimento. Os projetos que o próprio Município desenvolve nesta área
apresentam-se a seguir:

O direito das crianças e jovens de associação e reunião, de uma forma geral, são respeitados e promovidos.
O Porto, talvez pela particularidade de ter um forte movimento associativo, não só académico como juvenil,
tem encontrado respostas eficazes para as necessidades identificadas, sobretudo no que concerne à atividade
associativa propriamente dita. 
Assim, pode concluir-se que é uma cidade que oferece boas condições às crianças e jovens para desenvolve-
rem as suas competências, sobretudo as que adquirem com a prática associativa e de participação ativa nos
processos de decisão que lhes dizem respeito. 
O associativismo é fundamental na construção da consciência crítica, da cidadania e da democracia, repre-
sentando um alto potencial para o desenvolvimento local, razão pela qual se torna imperativo o seu reconhe-
cimento, apoio e incentivo.

Projeto Promotor Parceiro

Capacita-TE Gabinete da Juventude 
Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto
Federação Académica do Porto

Debate a Tua Cidade Gabinete da Juventude 
Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto, Instituto
 Português do Desporto e Juventude, Federação Académica do Porto,
Programa Escolhas.  

Porto de Partida Gabinete da Juventude ConnectART Associação Cultural Juvenil

42



43



44



4. A CIDADE SOB O OLHAR DAS CRIANÇAS

A cidade, enquanto célula populacional socialmente heterogénea é complexa na sua estrutura, sobretudo
no que se refere à organização e às interações entre os elementos físicos e sociais. Neste sentido, assume
especial relevância a preocupação demonstrada pelo Município do Porto na implementação de medidas de
política que possibilitem a coesão social e que concorram para uma melhoria da qualidade de vida dos habi-
tantes da cidade. 
A eficácia da implementação destas medidas parece estar intrinsecamente ligada à realização de um processo
participativo, quer ao nível do diagnóstico, quer ao nível do planeamento de ações locais. O processo partici-
pativo reveste-se de particular importância, não só ao nível do levantamento de informação específica, mas
também na análise conjunta de dados, com objetividade na comunicação e na transmissão de informações.
O grande aporte deste processo participativo decorre do fluxo de trabalho em grupo e da grande interação
entre todos, que se reflete na troca e partilha de pontos de vista, ideias e propostas. 
A participação efetiva de todos os habitantes da cidade é reconhecidamente relevante quando chamados a
intervir no decorrer do processo de planeamento de ações, na medida em que se abre um leque maior de
opções, mais experiências partilhadas, diferentes olhares sobre os temas tratados, através da ampliação da
capacidade de ação com qualidades que se complementam. Quanto mais participados forem os processos,
maior será a apropriação coletiva do futuro em construção.
Podemos concluir que o processo participativo enquanto meio para desenhar e construir o futuro será, indu-
bitavelmente, indispensável num processo de tomada de decisão comprometido por uma lógica de constru-
ção coletiva da cidade.
Foi com esse propósito que crianças da cidade do Porto contribuíram de forma ativa neste processo de
 diagnóstico e elaboração do Plano de Ação Local e os resultados que se vão apresentar no capítulo seguinte
partem do cruzamento de diferentes fontes de informação referenciadas anteriormente no capítulo metodo-
lógico. A seleção dos resultados é sistematizada a partir de uma análise de conteúdo de natureza temática.
A identificação dos aspetos positivos e mais fortes da cidade (primeira coluna) e aqueles negativos e mais fra-
cos da cidade (segunda coluna) para cada tema em análise foi obtida através da ferramenta focus group e
estão justificados com citações das próprias crianças. Por sua vez, as sugestões de melhoria apresentadas
(terceira coluna) são consequência dos debates e propostas do projeto “Políticos por um dia”, que se assume
como um mecanismo de participação de caráter continuado e por isso relevante para os objetivos deste Plano
de Ação Local.
Com efeito, sendo parte integrante do programa municipal de coadjuvação curricular Porto de Crianças, o pro-
jeto “Políticos por um dia” conta com 18 anos de implementação e, até ao momento, foram abrangidas cerca
de 2900 crianças.
Com recurso a 10 sessões em sala de aula e em percursos temáticos pela cidade, as crianças identificam os
aspetos positivos e negativos da cidade, colocam questões, debatem problemáticas, preparam o debate e
apresentam o resultado do seu trabalho num diálogo aberto na sala da Assembleia Municipal, que conta com
a participação de Vereadores/as do executivo municipal. Neste contexto, as crianças assumem o papel de de-
putados/as e cumprem as regras inerentes a este órgão, num exercício de participação democrática. As pro-
postas mais votadas são desenvolvidas em projeto que é apresentado num debate final. Este debate conta
com a participação de representantes de todas as turmas participantes ao longo do ano letivo, indo ao encontro
de uma vontade antiga de se abrir caminho para a construção de um Conselho das Crianças.

“As crianças são a maior riqueza dos pais, avós, tios e da cidade.” 
Aluno, 9 anos.
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De seguida, apresenta-se um breve histórico de medidas e iniciativas apresentadas por crianças no âmbito do
projeto “Políticos por um dia” e que mereceram implementação por parte do executivo municipal e/ou pela
comunidade educativa:

No presente ano letivo (2016/2017), e enquadrada na temática Cidadania, a proposta aceite pelo executivo
municipal para implementação consiste na requalificação do recreio escolar de uma das escolas participantes
tendo em consideração as necessidades apontadas pelas crianças no âmbito do cumprimento do seu “Direito
a Brincar”. No anexo 11 são apresentados alguns registos fotográficos de sessões do projeto na Assembleia
Municipal e no anexo 12 está a proposta mais votada do debate final (2016/2017) e que se traduziu na criação
do livro “A Cidade sem Crianças”.

ANO LETIVO TEMA PROPOSTA RESPONSÁVEL

2011/2012
Educação.
Contexto: sala de aula

"Encontro de gerações" - Permitiu
que os alunos recebessem os seus
avós na sala de aula, possibilitando
a partilha de experiências e conhe-
cimento sobre a evolução da escola
ao longo dos tempos. Esta pro-
posta integrou-se na iniciativa
“Generation School” lançada pelo
Europe Direct.

Comunidade Educativa

2012/2013
Educação.
Contexto: atividade extra-curricular

"Estudar com os pais" - Formação
dirigida aos Encarregados de Edu-
cação com o intuito de os ajudar a
organizar e apoiar os seus educan-
dos no estudo em casa. Esta pro-
posta foi também premiada pela
Associação High Play na categoria
“Mais Fácil de Replicar”, da 2ª edi-
ção do concurso Design for Change
Portugal.

Comunidade Educativa

2013/2014
Educação.
Contexto: cantinas escolares

Conservação dos alimentos à tem-
peratura ideal para garantir a quali-
dade das refeições.

Município

2013/2014
Educação.
Contexto: sala de aula

Colocação de cabides dentro das
salas de aula para facilitar a logís-
tica e organização dos pertences
das crianças.

Município

2014/2015
Ambiente.
Contexto: recreio escolar

Implementação de jardins verticais
no recreio e envolvimento dos en-
carregados de educação e profes-
sores na manutenção e pintura dos
muros.

Comunidade Educativa

2015/2016
Ambiente.
Contexto: atividade extra-curricular

Organização de um desfile/mani-
festação para sensibilização da co-
munidade local para a proteção do
ambiente e para a importância da
profissão de calceteiro de rua.

Comunidade Educativa

Todas as atividades realizadas no âmbito do projeto “Políticos por um dia” são registadas na pla-
taforma:                               https://conhecesatuacidade.cm-porto.pt/
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4.1 Análise dos resultados por temas
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• Frequência da recolha do lixo;
• Ecopontos novos.

• Poluição do rio Douro;
• Lixo existente nas ruas e jardins;
• Número reduzido de caixotes do lixo

e ecopontos nos estabelecimentos
de ensino.

“Eu fico admirada e até faço um elogio
ao facto deles fazerem uma recolha
do lixo frequentemente. Os ecopontos
são daqueles mais atualizados, embu-
tidos no chão.”
Aluna, 18 anos.

“Vai tudo para o mesmo caixote do
lixo. Há um caixote no corredor que é
para tudo. Mas não existe separação.
Isso não existe!”
Aluna, 17 anos.

“A minha sugestão para reduzir as
pontas de cigarro no chão, era existir
um Transporcigarro. Seria um mini cai-
xote com furos, que quando uma pes-
soa acabasse o cigarro colocava-o em
cima da tampa que tinha furos e de-
pois caía pelos furos. Esta iniciativa se-
ria posta junto aos caixotes do lixo, nas
entradas de locais públicos: museus,
hotéis, teatros, cafés, praias e parques
de estacionamento.”
Aluna, 9 anos.

AMBIENTE
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• Staff simpático e prestável;
• Número de farmácias e centros de

saúde.

• Atendimento (tempo de espera);
• Número reduzido de unidades hospi-

talares.

“Tenho um grande elogio a fazer ao
IPO. A forma como eles tratam os ou-
tros, a forma como os entretêm e
como aquilo está concebido… tem
uma coisa muito bonita para o pro-
blema que é.”
Aluna, 17 anos.

“Podiam construir mais hospitais por-
que há muitas pessoas que ficam mui-
tas horas à espera de serem atendidas
nos hospitais.”
Aluno, 12 anos.

“Queremos que a cidade do Porto
adopte todos os Direitos da Criança!
Hospitais, Escolas, Polícia, Bombeiros,
Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens, Câmara, Juntas de Freguesia,
Pais, Famílias, Cidadãos, etc. Todos
unidos vamos fazer com que os Direi-
tos da Criança façam parte da nossa
Cidade!” 
Aluna, 9 anos.

SAÚDE

• Estradas renovadas;
• Vigilância nas estradas;
• Proximidade dos serviços.

• Estado de conservação dos edifícios
e equipamentos municipais;

• Fraca iluminação nas estradas;
• Escassez de parques de estaciona-

mento (para motas) junto às escolas;
• Redução de lojas de comércio tradi-

cional;
• Vandalismo com graffiti.

“Eu acho que o Porto é uma cidade
muito grande. Eu gosto bastante do
Porto porque temos tudo perto e eu
acho que isso torna tudo muito bom.
Se precisarmos de alguma coisa, te-
mos sempre.” 
Aluna, 16 anos.

“Eu acho que mais um ponto negativo
na cidade é o vandalismo. Por exem-
plo, os graffitis nos comboios. Acho
que isso dá mau aspeto à cidade do
Porto.”
Aluno, 12 anos.

“Queria também dizer que devia haver
mais polícia para evitar vandalismo na
Cidade, ter mais segurança, não deixar
cair monumentos, fortalezas, muralhas
e todas as coisas dos outros séculos
que fazem parte da nossa cultura, do
nosso património. A polícia deve estar
atenta para que ninguém estrague as
nossas recordações históricas.”
Aluno, 9 anos.

ESPAÇOS
EXTERIORES



49

• Cursos de formação • Número de sem-abrigo e toxicode-
pendentes;

• Número de animais abandonados;
• Acessibilidade a pessoas com mobi-

lidade condicionada.

"O meu pai está desempregado. Ele
estuda numa escola, a aprender, para
ir trabalhar".
Aluna, 8 anos.

“Aos fins de semana, ao ir para a minha
oração, vejo sempre lá pessoas po-
bres. Às vezes eu tento ajudar mas não
consigo. Há lá muitas pessoas a tomar
drogas, a fumar, e há lá gente que
dorme na rua.”
Aluna, 13 anos.

“O Porto podia fazer mais campos de
férias e mais parques públicos para as
crianças. Também podiam fazer lojas
mais baratas para os adultos pobres
comprarem roupas quentes para os fi-
lhos, nos tempos mais frios, e muitos
mercados de fruta também mais bara-
tos.” 
Aluno, 10 anos.

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL

• Funcionamento durante a noite (au-
tocarro);

• Quantidade (autocarro);
• Cobertura da cidade (autocarro);
• Frequência (metro).

• Frequência (autocarro);
• Custo elevado (autocarro);
• Estado de conservação (autocarro);
• Difícil interpretação dos mapas (auto-

carro);
• App Move-Me;
• Inexistência de transportes escolares;
• Número elevado de transportes pú-

blicos a gasolina;
• Número elevado de autocarros turís-

ticos.

“Durante a semana há sempre metro,
de poucos em poucos minutos, e por-
tanto acho que é fácil para qualquer
pessoa chegar daqui até à zona da
Boavista, mais longe ou assim.”
Aluna, 17 anos.

"O autocarro falha imensas vezes, não
cumprem horários. Na minha zona
(Azevedo Campanhã) é muito compli-
cado.”
Aluna, 18 anos.

“A solução para este problema é proi-
bir a movimentação dos autocarros tu-
rísticos, nas ruas, nas horas de maior
movimento. Também podem existir
faixas próprias para estes autocarros
nas ruas mais largas da Cidade. Penso
também que deviam haver autocarros
escolares para que todas as crianças
pudessem visitar e conhecer locais im-
portantes e históricos da nossa cidade
do Porto.”
Aluno, 10 anos  

TRANSPORTES
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• Localização (proximidade dos servi-
ços);

• Acessibilidade;
• Perfil dos professores;
• Vigilância policial.

• Escassez de funcionários;
• Controlo de entradas/saídas;
• Aplicabilidade (prática) de algumas

disciplinas;
• Número reduzido de projetos de ca-

riz participativo;
• Estado de conservação das instala-

ções.

“Acho que os meus professores foram
bons e que agora tenho uma boa ba-
gagem para ir para o ensino superior.”
Aluno, 17 anos.

“Todas as escolas precisavam de
obras. Muitas obras. Todas.” 
Aluno, 13 anos.

“Em primeiro lugar, gostaria que nas
escolas existissem salas e materiais
adequados para aprendermos ao
nosso ritmo, pavilhões para a prática
de desportos, dança e outras ativida-
des. Em segundo lugar, nós crianças,
devíamos ter acesso gratuito aos auto-
carros para todas as saídas e ter mais
visitas de estudo para saber mais so-
bre a cidade do Porto.” 
Aluno, 10 anos. 

EDUCAÇÃO

• Diversidade e quantidade de ativida-
des;

• Estado de preservação de parques e
jardins. 

• Escassez de atividades dirigidas a
crianças mais pequenas;

• Número reduzido de competições
desportivas de caráter nacional;

• Número reduzido de parques infantis
e aquáticos;

• Acesso restrito a monumentos e
equipamentos desportivos.

“Acho que o Porto consegue abranger
toda a gente de uma forma gratuita.
Acho que as atividades desenvolvidas
pela Câmara são muitas. As pessoas
só não aproveitam se não quiserem.”
Aluna, 18 anos.

“Por exemplo em alguns monumen-
tos negam a entrada a pessoas que
não têm tantas possibilidades, que não
têm dinheiro, não têm tanta escolari-
dade.”
Aluno, 13 anos.

“A minha sugestão de melhoria é que
se ofereça aos alunos de todas as es-
colas uma caderneta com vouchers
para as famílias irem a concertos, ao ci-
nema e a outros espetáculos, aprovei-
tando melhor as ofertas culturais da ci-
dade.”
Aluna, 9 anos.

LAZER
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5. DIMENSÃO ESTRATÉGICA DO PLANO DE AÇÃO LOCAL

A partir da análise ao diagnóstico local apresentado entende-se que as estratégias de ação que dele resultam
têm de ser as condições propiciadoras de três dimensões que o Município do Porto considera oportuno de-
senvolver e intensificar e que são pilares na construção de uma Cidade Amiga das Crianças. Essas dimensões
reportam-se ao trabalho em rede, à observância a nível local da aplicação dos Direitos das Crianças e à
promoção em idades precoces de uma cidadania ativa, através de oportunidades em que as crianças possam
expressar a sua opinião no processo de planeamento municipal e contribuir para a tomada de decisões que
as afetam. Assim, o que se apresenta no próximo quadro é ilustrativo do caminho a percorrer pelo Plano de
Ação Local e que nos capítulos seguintes se fundamenta ao nível mais operacional. De sublinhar, que as es-
tratégias propostas são conscientes e coerentes com o pressuposto que a eficácia de cada uma das dimensões
da intervenção é dependente da eficácia das outras e isso traz ao Plano de Ação Local um carácter multiface-
tado e não apenas unidirecional.

“A cidade amiga das crianças deve fazer-nos sentir bem e felizes.” 
Aluno, 8 anos.

ÁREAS OU EIXOS TEMÁTICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES ESTRATÉGIAS

Concertação intersetorial

Incentivar a cooperação entre os di-
ferentes setores municipais na in-
tervenção com e para as crianças da
cidade

Grau de compromisso e satisfação
com o modelo de governação; 
Surgimento de novas metodolo-
gias de trabalho partilhado.

Introdução de um modelo de go-
vernação intersetorial que permita
a visão integrada de uma cidade
amiga das crianças

Promoção e Proteção dos Direitos
da Criança

Valorizar os Direitos da Criança na
produção de conhecimento sobre a
cidade e nas recomendações para
execução de políticas públicas

N.º e perfil dos stakeholders-chave
envolvidos na partilha de conteú-
dos; 
Grau de diversidade das temáticas
abordadas; Recomendações ema-
nadas.

Estruturação do Observatório dos
Direitos da Criança - Cidade do
Porto

Participação Ativa das Crianças
Aprofundar os mecanismos de par-
ticipação ativa e consulta das crian-
ças na governação da cidade

Tipo de estruturas de mobilização
(turmas, escolas, agrupamentos,
projetos comunitários); 
Regulamento e código de conduta
criados; 
Medidas implementadas a partir de
recomendações das crianças.

Criação do Conselho das Crianças
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6. DIMENSÃO OPERACIONAL DO PLANO DE AÇÃO LOCAL

“Uma cidade amiga das crianças é uma cidade segura.” 
Aluno, 6 anos. 

ÁREAS OU EIXOS TEMÁTICOS - Concertação intersetorial

OBJETIVO ESTRATÉGICO - Incentivar a cooperação entre os diferentes setores municipais na intervenção com e para as crianças da cidade

O retrato que se apresentou da cidade do Porto é revelador da extensa e diversificada oferta municipal quanto a programas, projetos e infraestruturas
com impacto no bem-estar das crianças. Por si só o desenvolvimento dos planos de ação por parte dos diferentes setores municipais terá sempre a
responsabilidade e objetivos concretos na promoção da qualidade de vida das crianças que habitam o Porto. No entanto, potenciar metodologias de
trabalho partilhado é fundamental para que todos os setores municipais estejam sensibilizados e alertados para o impacto que as políticas existentes
têm sobre as crianças, para identificar áreas de atuação que não estejam a ser abrangidas e para o surgimento de projetos novos e integrados pela
partilha de recursos. 

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS/

OPERACIONAIS
MEDIDAS/ POLÍTICAS INDICADORES

RECURSOS
NECESSÁRIOS

PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS

A partir do último
trimestre de 2017 o
modelo de governação
estará em execução

Grupo de trabalho
intersetorial "Porto
Cidade Amiga das
Crianças"

Unidades Orgânicas
envolvidas;

N.º e tipo de ações
implementadas
(reuniões; ações de
sensibilização/
workshops;
programas e projetos
municipais em curso;
projetos integrados que
surjam);

N.º de participantes
envolvidos nas ações;

Grau de satisfação dos
participantes nas ações; 

Recursos financeiros
envolvidos.

Dirigentes e técnicos
das Unidades Orgânicas
do Município

Unidades
Orgânicas do
Município

Crianças da
cidade do Porto 

Município do
Porto
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ÁREAS OU EIXOS TEMÁTICOS - Promoção e Proteção dos Direitos da Criança

OBJETIVO ESTRATÉGICO  - Valorizar os Direitos da Criança na produção de conhecimento sobre a cidade e nas recomendações para execução
de políticas públicas

Para o Município do Porto revela-se importante ter um mecanismo de recolha, produção e sistematização de informação que apoie na reflexão e dina-
mização das políticas de proteção das crianças da cidade e a estruturação de um Observatório nessa área temática apresenta-se como uma medida
pioneira e inovadora na intervenção do Município. Um Observatório tem sempre como pilares fundamentais conhecer e monitorizar um determinado
fenómeno ou realidade durante um período temporal definido e, nesse sentido, são objetivos centrais desta medida: 1) disponibilizar informação atua-
lizada sobre a cidade em áreas associadas aos Direitos das Crianças (indicadores estatísticos, programas e projetos municipais, oferta e recursos na ci-
dade, legislação, estudos, entre outros); 2) identificar a partir dos indicadores áreas de vulnerabilidade no que respeita ao bem-estar das crianças; 3)
mobilizar tanto as estruturas do Município como as instituições e movimentos sociais da cidade para a promoção de uma cidadania ativa orientada para
as crianças; 4) munir a decisão política e a opinião pública de informação sobre a evolução e impacto de políticas e programas dirigidos às crianças.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS/

OPERACIONAIS
MEDIDAS/POLÍTICAS INDICADORES

RECURSOS
NECESSÁRIOS

PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS

Entre 2017 e 2021
conhecer, monitorizar e
divulgar indicadores
estatísticos e outra
informação relevante
em áreas com impacto
na vida das crianças da
cidade do Porto

Observatório dos
Direitos da Criança -
Cidade do Porto

N.º de acessos à
plataforma virtual de
consulta;

N.º e diversidade dos
indicadores
apresentados; 

N.º e tipo de pareceres e
estudos produzidos.

Recursos humanos
(equipa técnica) e
recursos financeiros

Comunidade em
geral (crianças,
famílias,
instituições,
comunidade
educativa e
científica, entre
outros)

Unidades
Orgânicas do
Município

Município do
Porto e
Mecanismo de
Coordenação

ÁREAS OU EIXOS TEMÁTICOS - Participação Ativa das Crianças

OBJETIVO  ESTRATÉGICO - Aprofundar os mecanismos de participação ativa e consulta das crianças na governação da cidade

O Município do Porto tem desenvolvido uma iniciativa sustentada de participação ativa e consulta de crianças até aos 10 anos a partir do seu projeto
municipal “Políticos por um dia”. Tem sido uma prática que se tem revelado profícua de vivências pelas crianças do exercício de direitos e deveres,
estimulante no diálogo entre as visões das crianças sobre a cidade e os executivos municipais que têm acompanhado o projeto, bem como aberta à
implementação de propostas, soluções e desejos das crianças participantes. A partir desta experiência consolidada e também pela análise à riqueza
dos contributos das crianças obtidos no diagnóstico participativo desenvolvido para o presente Plano de Ação Local, entende-se que o programa
“Cidades Amigas das Crianças” é a oportunidade para se dar início à estruturação de um Conselho das Crianças. Nesse sentido, pretende-se alargar
os direitos e deveres de participação na governação da cidade a crianças com mais de 10 anos, desejando-se igualmente a continuidade da valorização
das necessidades identificadas por elas, a promoção do diálogo e do compromisso, assim como a intensificação dos conhecimentos e dos senti-
mentos de pertença das crianças perante a sua cidade.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS/

OPERACIONAIS
MEDIDAS/POLÍTICAS INDICADORES

RECURSOS
NECESSÁRIOS

PÚBLICO-ALVO RESPONSÁVEIS

A partir de 2018
institucionalizar uma
estrutura permanente
de representação direta
e representativa das
crianças da cidade

Conselho das Crianças

N.º e perfil sociocultural
das crianças
participantes;

N.º de sessões
realizadas;

N.º e diversidade
temática das
recomendações
emanadas;

N.º e diversidade
temática das medidas
implementadas. 

Recursos humanos
(equipa técnica) e
recursos financeiros

Crianças da
cidade do Porto

Departamento
Municipal de
Educação

Outras Unidades
Orgânicas e
entidades do
Mecanismo de
Coordenação
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7. MODELO DE GOVERNAÇÃO

O processo de construção de uma Cidade Amiga das Crianças não se apresenta como uma responsabilidade
isolada do Município do Porto e tem de envolver os vários agentes e intervenientes da vida na cidade. Deste
modo, a orientação para a constituição de um Mecanismo de Coordenação teve em consideração o mapa ins-
titucional da cidade nas mais diferentes áreas de intervenção junto das crianças, cabendo ao Município do
Porto liderar o processo de desenvolvimento deste Mecanismo composto pelos seguintes representantes:

• Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.

• Conselho Municipal de Educação 

• Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DSRN)

• Instituto Português de Desporto e Juventude

• Ministério Público 

• Município do Porto (Coordenação)

• Polícia de Segurança Pública

• Segurança Social

As atribuições de competências a este Mecanismo são variadas e explícitas no guia orientador de construção
de “Cidades Amigas das Crianças” e pode-se, desde já, salientar o papel fundamental que entidades envolvi-
das tiveram na apresentação de dados, preocupações e propostas que fundamentassem o presente Plano
de Ação Local.
De forma a assegurar as condições necessárias para a execução deste Mecanismo de Coordenação foram mo-
bilizadas Direções Municipais e Empresas Participadas com responsabilidades relevantes na promoção dos
Direitos das Crianças, a saber:

• Departamento Municipal de Educação (PEM - Porto)

• Departamento Municipal de Desenvolvimento Social

• Direção Municipal da Cultura e Ciência

• Direção Municipal de Proteção Civil, Ambiente e Serviços Urbanos

• Direção Municipal de Urbanismo

• Domus Social

• Empresa Municipal Porto Lazer

• Gabinete da Juventude

Tendo presente o formato diversificado de Unidades Orgânicas e das competências atribuídas a cada uma,
assim como a análise que o Diagnóstico Local alavancou quanto à extensão e amplitude de programas e pro-
jetos municipais existentes e com impacto no bem-estar das crianças, entendeu-se propor a criação de um
Grupo de trabalho intersetorial . O objetivo central será introduzir metodologias de trabalho partilhado que
consigam concertar uma estratégia comum, com resultados ao nível da capacitação interna nos domínios em

“Uma cidade amiga das crianças é uma cidade que nos dá carinho.” 
Aluno, 5 anos.
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causa, mas sobretudo na capacidade de o Município articular e apresentar medidas mais assertivas e inova-
doras para melhorar a qualidade de vida das crianças da cidade sem discriminação.
A experimentação do trabalho em rede tem já algumas práticas consolidadas dentro do Município, como o
Projeto Educativo Municipal (PEM – Porto) criado em 2012 para aprofundar uma dinâmica participada e
 integrada na definição das políticas educativas da cidade e constituído por uma vasta rede de parceiros e ins-
tituições da cidade. A partir deste referencial será também possível alavancar e reforçar sinergias metodoló-
gicas que apoiem na construção de uma visão integrada e partilhada do que deve ser uma cidade amiga das
crianças.
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8. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

A criação de um dispositivo para monitorização e avaliação do Plano de Ação Local apresenta-se como um
instrumento essencial para observar a gestão e produzir análises do progresso e das realizações dos eixos
de intervenção (monitorização) e consequentemente analisar a implementação da intervenção em função
das suas realizações, dos seus resultados, do seu impacto na cidade e na vida das crianças (avaliação). É tam-
bém o instrumento, por excelência, de apoio à tomada de decisões e à identificação das condições de sucesso
e aspetos críticos, com vista a redefinir estratégias de atuação.
O modelo que se propõe como sistematização do dispositivo pretendido está integrado na continuidade com
o que anteriormente se apresentou e tem, no momento, como pressuposto fundamental a sua exequibilidade
a partir de equipas técnicas internas ao Município do Porto. Uma vez que são momentos distintos do processo,
opta-se por apresentar primeiro a operacionalização da monitorização a partir dos objetivos operacionais de-
finidos e depois a avaliação dos indicadores estratégicos, uma vez que estes vão ao encontro das dimensões-
base que poderão consubstanciar o impacto que se quer vir a gerar. De sublinhar, que não se considera este
modelo fechado, pelo que a etapa que se seguir à submissão do Plano de Ação Local e respetiva apreciação
por parte da Comissão Coordenadora do Programa da UNICEF pode vir a incorporar ajustes e diretrizes que
enriqueçam e consolidem o que no momento se apresenta.

“É uma cidade com aventuras, onde podemos viver aventuras”. 
Aluna, 5 anos.
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Dispositivo de monitorização e avaliação do Plano de Ação Local

PLANO OPERACIONAL DA MONITORIZAÇÃO

MEDIDAS
INDICADORES DOS

OBJETIVOS OPERACIONAIS
INSTRUMENTOS DE

RECOLHA DE INFORMAÇÃO

MOMENTOS E
RESPONSÁVEIS PELA

RECOLHA DE INFORMAÇÃO

PERIODICIDADE DA
SISTEMATIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO

Grupo de
trabalho
intersetorial
“Porto Cidade
Amiga das
Crianças”

Unidades Orgânicas envolvidas;

N.º e tipo de ações implementa-
das (reuniões; ações de sensibi-
lização/workshops;
programas e projetos municipais
em curso; projetos integrados
que surjam);

N.º de participantes envolvidos
nas ações;

Grau de satisfação dos partici-
pantes nas ações; 

Recursos financeiros envolvidos.

Registos técnicos;

Monitorização de presenças nas
ações (folhas de presença, ins-
crições, contagem);

Registos das reuniões;

Registos fotográficos e video-
gráficos das ações;

Recolha de testemunhos através
de questionários, filmagens, en-
tre outros;

Planos de Atividades e Orça-
mento.

Nas reuniões (de equipa técnica,
do Grupo de trabalho e outras
reuniões de parceiros) e nas
ações implementadas

Pela equipa técnica do Município
do Porto coordenadora do PAL e
pelas equipas técnicas das dife-
rentes Unidades Orgânicas

De 6 em 6 meses du-
rante o período em vi-
gor do Plano de Ação
Local (2017-2021)

Observatório dos
Direitos da
Criança - Cidade
do Porto

N.º de acessos à plataforma vir-
tual de consulta;

N.º e diversidade dos indicado-
res apresentados; 

N.º e tipo de pareceres e estu-
dos produzidos.

Meios de divulgação do Obser-
vatório;

Registos informáticos do acesso
à plataforma virtual;

Registos técnicos (conteúdos
contemplados na plataforma,
pedidos de informação ao Ob-
servatório, fichas técnicas de pa-
receres e estudos produzidos).

Ação contínua de recolha de in-
formação pelo caráter transver-
sal da medida

Pela equipa técnica do Município
do Porto coordenadora do PAL

De 6 em 6 meses du-
rante o período em vi-
gor do Plano de Ação
Local (2017-2021)

Conselho das
Crianças

N.º e perfil sociocultural das
crianças participantes;

N.º de sessões realizadas;

N.º e diversidade temática das
recomendações emanadas;

N.º e diversidade temática das
medidas implementadas.

Fichas de caraterização dos par-
ticipantes; 

Registos das sessões (documen-
tais, fotográficos e videográficos);

Registos técnicos.

Nas sessões (ações de prepara-
ção e nas sessões na Assem-
bleia Municipal)

Pela equipa técnica do Município
do Porto coordenadora do PAL

De 6 em 6 meses du-
rante o período em vi-
gor do Plano de Ação
Local (2017-2021)
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PLANO OPERACIONAL DA AVALIAÇÃO

MEDIDAS
INDICADORES DOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTRUMENTOS DE

RECOLHA DE INFORMAÇÃO

MOMENTOS E
RESPONSÁVEIS PELA

RECOLHA DE INFORMAÇÃO

PERIODICIDADE DA
SISTEMATIZAÇÃO
DA INFORMAÇÃO

Grupo de
trabalho
intersetorial
"Porto Cidade
Amiga das
Crianças"

Grau de compromisso e satisfa-
ção com o modelo de governa-
ção; 

Surgimento de novas metodolo-
gias de trabalho partilhado.

Registos técnicos;

Registos das reuniões;

Questionários de satisfação;

Dinâmicas internas de avaliação
da participação.

Nas reuniões (de equipa técnica,
do Grupo de trabalho e outras
reuniões de parceiros) e nas
ações implementadas

Pela equipa técnica do Município
do Porto coordenadora do PAL e
pelas equipas técnicas das dife-
rentes Unidades Orgânicas

No final de cada ano
de intervenção

Observatório dos
Direitos da
Criança - Cidade
do Porto

N.º e perfil dos stakeholders-
chave envolvidos na partilha de
conteúdos; 

Grau de diversidade das temáti-
cas abordadas;

Recomendações emanadas.

Registos técnicos; 

Plataforma virtual de consulta;

Pareceres e estudos.

Ação contínua de recolha de in-
formação pelo caráter transver-
sal da medida

Pela equipa técnica do Município
do Porto coordenadora do PAL

No final de cada ano
de intervenção

Conselho das
Crianças

Tipo de estruturas de mobiliza-
ção (turmas, escolas, agrupa-
mentos, projetos comunitários); 

Regulamento e código de con-
duta criados; 

Medidas implementadas a partir
de recomendações das crianças.

Fichas de caraterização dos par-
ticipantes;

Recolha de testemunhos através
de questionários, filmagens, en-
tre outros;

Informação e propostas técnicas
e de enquadramento;

Planos de Atividades e Orça-
mento.

Nas sessões (ações de prepara-
ção e nas sessões na Assem-
bleia Municipal)

Pela equipa técnica do Município
do Porto coordenadora do PAL

65





BIBLIOGRAFIA

Porto, CM. (2009). Atlas Desportivo da Cidade do Porto. Porto

Porto, CM. (2015). Coletânea Educação, Ciência e Arte. Educação para a Arte - Encontros com a Cidade. 1ª Edição.
Porto.

Porto, CM. (2014). Estratégia para uma rede de circuitos cicláveis para o Grande Porto. Porto

Porto, CM. (2013). Plano Municipal de Cultura do Porto. 1ª Edição. Porto.

Unicef, Comité Português. (2015). Construir Cidades Amigas das Crianças - Um quadro para a ação. Lisboa.

Unicef, Comité Português. (2016). Guia para a construção de Cidades Amigas das Crianças. Lisboa.

Despacho n.º 5986/2016 de 4 de maio de 2016. Diário da República n. 86, 2.ª série. Estrutura orgânica interna
da Câmara Municipal do Porto.

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. (2009) Carta Social, Gabinete de Estratégia e Planeamento
do MTSS

WEBGRAFIA

Associação Internacional de Cidades Educadoras (1990). Carta das Cidades Educadoras.
http://www.edcities.org/wp-content/uploads/2013/10/Carta-Portugues.pdf

Câmara Municipal do Porto (2015). Carta de Equipamentos de Cuidados de Saúde Primários do Porto.
http://www.cm-porto.pt/assets/misc/Carta%20de%20Equipamentos%20de%20Cuidados%20de%20
Saude%20Primarios%20do%20Porto.pdf

Câmara Municipal do Porto (2013). Plano Municipal contra a Violência Doméstica.
http://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/Links_uteis/PMCVD_2013-2015.pdf

Câmara Municipal do Porto 
http://www.cm-porto.pt

Convenção sobre os Direitos da Criança - adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de no-
vembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de setembro de 1990.
http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf

Organização das Nações Unidas (1945). Carta das Nações Unidas.
http://www.un.org/en/charter-united-nations/

67



68



ANEXOS

69



ANEXO N.º 1: Desenhos de crianças do 1º CEB em resposta à questão: o que é para ti uma cidade amiga das
crianças?

“Circos”, menina de 5 anos do pré-escolar.
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“É uma cidade com muitos parques para as crianças brincarem”,
menina de 5 anos do pré-escolar.

“É uma cidade com mais festas”, menina de 5 anos do pré-esco-
lar.

“Parques dentro da cidade onde se possam fazer piqueniques”,
menina de 5 anos do pré-escolar.



ANEXO N.º 2: Registo fotográfico do focus group realizado com crianças do 2º e 3º ciclo do ensino básico.

Fotografias da autoria de Paulo Pimenta.
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ANEXO N.º 3: Vetores do Plano Municipal de Educação

Ambiente e Sustentabilidade
Destaque para o programa de educação ambiental, realizado pela rede de Centros Municipais de Educação Am-
biental, com seis centros localizados em vários pontos da cidade, como também através de projetos e oficinas pro-
tagonizadas pela direção municipal de proteção civil, ambiente e serviços urbanos.

Animação e Tempos Livres
Implementação de atividades de ocupação lúdica dos tempos livres, contribuindo para que sejam desenvolvidas
competências pessoais relacionadas com os valores da cidadania, como comportamentos cívicos, relacionamento
interpessoal, comportamentos ecológicos, ciência, respeito pela natureza, entre outros.

Arte e Cultura

Destaque para as apresentações multimédias e visitas orientadas a museus da cidade, ateliês de pintura e desenho;
divulgação de coleções de arte, evocação de autores, poetas, artistas plásticos, músicos, etc.; apresentações mu-
sicais nos mais diversos formatos, com vista a estimular a criatividade e a expressão artística, bem como a difusão
da música e formação de novos públicos.

Cidadania, Desenvolvimento
Vocacional e Pessoal

Destacam-se os projetos; a) Políticos por um dia, que promove no pré-escolar e 1º CEB o diálogo e a troca de opi-
niões, envolvendo as crianças na participação ativa e democrática, nos problemas relacionados com o meio envol-
vente, na procura de soluções para os mesmos e na relação com a cidade; b) SimCidade, programa que cria, im-
plementa e coordena projetos transversais a todo o universo Câmara Municipal do Porto. Ambos os projetos têm
em comum o facto de trabalharem a cidade como um todo, procurando torná-la um lugar melhor para viver, estudar,
trabalhar e descobrir; c) Programa Municipal de Educação para o Risco, que se dirige ao pré-escolar e 1º CEB abran-
gendo três eixos de intervenção: segurança humana; alimentação e estilos de vida saudáveis; família e comunidade.
É implementado em colaboração ativa com serviços/parceiros da comunidade, nomeadamente os Agrupamentos
de Escola, a Universidade do Porto, Associações de Pais e entidades de emergência. 
Todos estes programas e projetos têm como princípios implícitos atitudes de cidadania como a cooperação, a coe-
são, a solidariedade, a inclusão, o espírito de equipa e a partilha de saberes. 

Cidade, Memória e
Património

Onde se abordam temáticas afins à história da cidade, aos seus monumentos, às suas gentes e a acontecimentos
relevantes ocorridos no espaço do Porto. Realça-se o projeto Passeios com Arte que tem como fio condutor o livro
“Educação para a Arte – Encontros com a Cidade”, e tem por objetivo promover a reflexão e a valorização da Arte
Pública da Cidade do Porto. O Meu Porto é Património Mundial, que visa promover o conhecimento dos bens cul-
turais e naturais de valor universal inscritos na lista do património mundial da UNESCO, em particular o centro his-
tórico do Porto e o concurso Descobre Outra Cidade, que intenta fomentar e estimular o conhecimento e a reflexão
dos jovens sobre a sua cidade, proporcionando a aquisição de novos conhecimentos, bem como a operacionalização
dos já adquiridos, numa perspetiva interdisciplinar.

Coadjuvação Curricular

Destaca-se o programa Porto de Crianças. Funciona em horário letivo sob a dependência do professor titular da
turma. Tem por objetivo contribuir para o sucesso escolar e desenvolvimento integral das crianças, criando condi-
ções de interação máxima entre os jardins-de-infância, a escola e a restante comunidade educativa, pela articulação
de diferentes contextos de ensino/aprendizagem: sala de aula, espaço escola, cidade, país; envolvendo especia-
listas em áreas como a dança, a música, o teatro, as artes plásticas, o cinema de animação, o Yoga, o património e
investigadores na área das ciências. Apresenta ainda uma componente de formação para a cidadania.

Conhecimento e Divulgação
Científica e Tecnológica

Destaca-se o Programa Porto de Conhecimento que assenta numa estratégia de parcerias com centros de investi-
gação, instituições da cidade e escolas do Porto e visa a capacitação da comunidade escolar e o enriquecimento
da cultura científica da população. Realça-se ainda para o programa Crescer interativo que proporciona aos alunos
e docentes do 1º CEB, os recursos e a aquisição de competências para a utilização das tecnologias de informação
e comunicação, nomeadamente no reforço da atividade letiva.

Desporto e Saúde

Pretende promover através de um conjunto de atividades, o espírito desportivo e a prática desportiva regular, refletir
sobre higiene e uma alimentação saudável e equilibrada e promover a utilização continuada dos equipamentos
desportivos municipais por parte das escolas. De referir a atividade desportiva integrada no programa Porto de Ati-
vidades que proporciona, em contexto das atividades de enriquecimento curricular a prática de desportos diferen-
ciados.

Empreendedorismo e
Inovação

Em destaque o programa Porto de Futuro, que assenta em parcerias entre escolas e empresas, cuja implementação
obteve já um grau de maturidade que se traduz na diversidade e complementaridade de  projetos estruturados e
consolidados, delineados em torno de vetores de atuação fundamentais no desenvolvimento sustentado de uma
sociedade competitiva e dinâmica: consultoria de gestão, empreendedorismo e cidadania, capacitação e sucesso
escolar. Destaca-se do portfólio do Porto de Futuro os programas de formação em cidadania, literacia financeira,
economia, negócios e desenvolvimento de carreiras, promovidos pela Junior Achievement Portugal; o projeto Vo-
luntariado estudantil, através do qual alunos universitários, em regime de voluntariado, proporcionam apoio peda-
gógico a alunos do ensino básico e Aulas sem Fronteiras que promove o encontro de alunos nas escolas com es-
tudantes estrangeiros do ensino superior, integrados em programas de intercâmbio na cidade.

Enriquecimento Curricular

Do qual faz parte o programa Porto de Atividades a operar na maior parte dos estabelecimentos de ensino do 1º
ciclo em horário pós letivo e autonomamente, com o objetivo de garantir no espaço escola e a todos os alunos, de
forma gratuita, um conjunto de atividades de enriquecimento curricular e de articulação entre o funcionamento da
escola e o fornecimento de respostas de apoio às famílias.

Ensino Articulado
Promoção do ensino articulado da música no 1º e 2º ciclo a alunos de Territórios Educativos de Intervenção Priori-
tária (TEIP), proporcionando o acesso à aprendizagem aprofundada da música a crianças e jovens sem recursos fi-
nanceiros e a possibilidade de integração na Orquestra da Bonjóia.
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Promoção do Livro, da
Leitura e da Escrita

A leitura e a escrita estão intimamente relacionadas com a autonomia e o espírito crítico. As bibliotecas municipais
e as bibliotecas escolares são espaços privilegiados de educação, de informação e de lazer para pessoas de todas
as idades, com atividades de promoção da leitura especificamente dirigidas à infância e juventude, no contexto es-
colar e fora dele. Em destaque o programa O Porto a Ler que agrega um conjunto de atividades de sensibilização
e incentivo à leitura, dirigidas sobretudo às escolas do 1º ciclo e jardins-de-infância, da rede pública, em articulação
com diferentes parceiros. De ressalvar o Centro de Investigação e Intervenção na Leitura (CIIL), que resulta de uma
parceria com o Ministério da Educação e Instituto Politécnico do Porto. O CIIL concretiza uma intervenção promo-
tora do sucesso na aprendizagem da leitura junto de crianças em contexto escolar fora da sala de aula. A interven-
ção guia-se por dois programas, dirigidos às crianças da sala dos 5 anos do Jardim de Infância e para as crianças
do 1º ano do 1º ciclo do ensino básico. 

Recursos e Benefícios

Para os estabelecimentos de ensino e para as crianças e jovens em particular. Inclui ações como o Kit escolar, o
Regime de fruta e lanche escolar, o plano de visitas de interesse lúdico e pedagógico, as visitas aos Paços do Concelho,
as visitas ao Pavilhão da Água e ao Sea Life, o acesso aos Concertos Abertos da Casa da Música e a atribuição de
fundo documental aos Agrupamentos de Escolas no âmbito de O Porto a Ler.
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ANEXO N.º 4: Equipamentos culturais da cidade

CINEMA ARQUIVOS

Cinema Passos Manuel Arquivo Distrital do Porto 

Cinema Trindade Centro Português de Fotografia 

Medeia Cine Estúdio do Teatro do Campo Alegre Santa Casa da Misericórdia do Porto 

Casa das Artes Arquivo Histórico Casa do Infante - Arquivo Histórico Municipal do Porto

Zon Lusomundo Alameda Shopping

BIBLIOTECAS ESPAÇOS POLIVALENTES

Biblioteca Municipal Almeida Garrett Pavilhão Rosa Mota 

Biblioteca Pública Municipal do Porto Associação de Ludotecas do Porto

Bibliotecas Universitárias Casa Jorge de Sena – Inatel

Biblioteca da Fundação de Serralves Planetário do Porto – Centro de Ciência Viva

Biblioteca do Centro Cultural da casa da Cultura de Paranhos Sea Life Porto

Biblioteca do Clube de Fenianos Portuenses

Biblioteca do Goethe Institut 

MUSEUS SALAS DE ESPETÁCULO/AUDITÓRIOS

Casa Museu Guerra Junqueiro Auditório Casa do Infante

Casa Museu Marta Ortigão Sampaio Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett

Casa Oficina António Carneiro Rivoli Teatro Municipal

Gabinete de Numismática Auditório do Centro Unesco do Porto

Museu Casa do Infante Auditórios das Escolas Secundárias

Museu do Vinho do Porto Auditório do Clube dos Fenianos Portuenses

Museu Romântico Quinta da Macieirinha Auditório do Museu de Arte Contemporânea de Serralves

Museu da Fundação Engº António de Almeida Auditório Horácio Marçal

Museu da História Natural da Escola Alexandre Herculano Balleteatro Auditório

Museu de Arte Contemporânea de Serralves Casa da Música

Museu da Ciência da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Clube de Dança de Salão do Porto

Museu de História Natural da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto

Coliseu do Porto

Museu do Carro Elétrico Teatro Carlos Alberto

Jardim Botânico Teatro da Vilarinha

Museu do Tesouro da Sé Teatro de Belmonte

Museu dos Transportes e Comunicações Teatro do Bolhão

Museu Militar do Porto Teatro do Campo Alegre

Museu Nacional da Imprensa Teatro Helena Sá e Costa

Museu Nacional de Soares dos Reis Teatro Nacional de São João

Museu da Marioneta Teatro Sá da Bandeira

Museu do Papel Moeda malavoadora.porto

Pavilhão da Água

74

PLANO DE AÇÃO LOCAL 2017-2021



SALAS DE EXPOSIÇÃO E GALERIAS

Casa Tait

Galeria do Palácio

Palacete Viscondes de Balsemão

Palacete Pinto Leite

Sala de Exposições Casa do Infante

Espaço Artes

Espaço JUP

Fábrica Social Escultor José Rodrigues

BOA – Bombarda Oficina de Artes

Galerias de Arte Miguel Bombarda

Galeria Espaço T

Galeria Centro Unesco do Porto

Gesto, Cooperativa Cultural

Olga Santos Galeria

Árvore, Cooperativa Artística
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ANEXO N.º 5: Distribuição dos equipamentos culturais pela cidade
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ANEXO N.º 6: Rede de infraestruturas desportivas da cidade 
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ANEXO N.º 7: Distribuição dos espaços verdes pela cidade

´

0
1

Km

Es
pa

ço
s 

ve
rd

es
 - 

20
14

Es
pa

ço
s 

ve
rd

es

Li
m

ite
 d

o 
co

nc
el

ho

Ei
xo

s 
de

 v
ia

Fo
nt

e:
 C

âm
ar

a 
M
un

ic
ip

al
 d

o 
Po

rto
/D

ire
çã

o 
M
un

ic
ip

al
 d

e 
U

rb
an

is
m

o/
D

ep
ar

ta
m

en
to

 M
un

ic
ip

al
 d

e 
Pl

an
ea

m
en

to
 U

rb
an

o

78

PLANO DE AÇÃO LOCAL 2017-2021



ANEXO N.º 8: Distribuição dos parques e jardins pela cidade
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ANEXO N.º 9: Distribuição dos parques infantis pela cidade
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ANEXO N.º 10: Estruturas representativas do movimento juvenil e as associações de jovens da cidade

DENOMINAÇÃO DO PROJETO PROMOTOR

FAP no Bairro Federação Académica do Porto

Casa das Associações Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto

Vou Pirueta
Vou Crescer
Vou pela Natureza

VO.U Voluntariado Universitário

Inspiring Career Camp
Feiras Inspiring Future

Associação Inspirar o Futuro
Bombordo

MEDesTU Tudo vai Melhorar

Associação Tudo Vai Melhorar Ilustracionário, à minha maneira: Programa Educativo de Codesign

Lab de Colaboração Juvenil Teatro de Marionetas

Historioscopio Sonhos individuais

Sonhos partilhados U. DREAM Júnior Empresa

Associação Juvenil “Partilha Coragem” Já T’Explico

Super Heróis Movimento Transformers

Hospital dos Pequeninos Associação de Estudantes Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Environmental Challenge Accepted Organização para a Promoção dos Ecoclubes (OPE)
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ANEXO N.º 11: Registo fotográfico dos debates do projeto “Políticos por um dia” com crianças do pré-escolar
e 1º ciclo do ensino básico.

Fotografias da autoria do Departamento Municipal de Educação
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ANEXO N.º 12: Proposta vencedora do debate final - criação do livro “A Cidade Sem Crianças.”.
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Autoria: Turma 4º ano da Escola Básica Costa Cabral 
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