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2.0

É com imensa satisfação que apresento a versão 2.0
do Plano Municipal de Juventude à Cidade do Porto.

diferença e no benefício do conhecimento que
resulta da nossa abertura ao espaço global;

Este documento fundou-se nos contributos dos
agentes da sociedade civil com actuação na área da
juventude e nas propostas dos jovens, enquanto parte
interessada e activa na construção de uma matriz de
políticas eficaz.

-D
 a ética indispensável à construção de um ideal
juvenil mais solidário e inclusivo.

O Plano Municipal de Juventude define a estratégia
das políticas locais de juventude, articulando e
integrando as diferentes dimensões do universo
juvenil portuense, superando, deste modo, a
imediatez e a sectoridade redutora.
Se na versão 1.0 do Plano Municipal de Juventude
foram identificadas as prioridades das políticas
locais de juventude, a versão 2.0 é o produto da
monitorização das acções/medidas que integram o
plano e beneficiam os seus destinatários.
O grande desafio do Plano Municipal de Juventude
é, em consonância com as directrizes nacionais
e internacionais, o de gerar um movimento de
mudança que cumpra o nosso compromisso com os
jovens, garantindo que a Cidade seja a expressão:
- De uma democracia participativa e mobilizadora da
vontade das novas gerações;
- Das políticas multissectoriais como resposta a uma
sociedade cada vez mais complexa e desafiante;
- Da igualdade de oportunidades como forma de
capacitar os jovens a fazer mais e melhor por si,
pela sua cidade e pelo seu país;
- Da pluralidade, consolidada no respeito pela

O progresso do Porto está a acontecer inspirado e
sustentado em boas práticas, decisões esclarecidas e
partilhadas pelos agentes de desenvolvimento, e nos
jovens que, no futuro, assumirão a liderança desta
Cidade.
Criar as melhores condições para que um maior
número de jovens possa fixar-se na nossa Cidade e
encontrar um futuro melhor é a suprema pretensão
do Município do Porto. O Plano Municipal de
Juventude não pode ser, por isso, um projecto
acabado, é um working process que exige a cada
um de nós, seus intervenientes, a capacidade
de o fazer evoluir de forma a que as políticas de
juventude, as medidas e as acções em formulação e/
ou implementação permitam contribuir, de facto, para
melhorar a trajectória de vida dos jovens na Cidade
do Porto.

Álvaro Castello-Branco
Vice-Presidente e Vereador do Pelouro do Ambiente e
Juventude
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Nota:
- No texto deste documento, onde se lê “o jovem” ou “os jovens”, leia-se também “a jovem” ou “as jovens”
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0.0

Introdução

0.0 Introdução
“O Plano Municipal de Juventude (PMJ) pretende
responder, em primeira instância, à fragmentação da
oferta no sector da juventude através da definição de
uma estratégia global para a Juventude do Porto, que
seja participada, transversal e integrada, envolvendo
todas as partes interessadas no sector, indo ao
encontro das expectativas, necessidades e anseios
dos jovens, ao longo do seu ciclo de vida, criando um
verdadeiro compromisso da Cidade com os Jovens.”
O Plano Municipal de Juventude 2.0 que agora
se apresenta, prossegue as grandes linhas
programáticas do Plano Municipal de Juventude 1.0
lançado em Abril de 2009, documento estratégico
que identifica as prioridades definidas pelo executivo
Municipal para as políticas locais de Juventude no
período de 2009 - 2013.
A construção do PMJ assenta em dois pressupostos
basilares: implicação e partilha, envolvendo todo
o universo da Câmara Municipal do Porto, um
conjunto significativo de entidades públicas e
privadas com interesse no sector da Juventude, o
Conselho Municipal de Juventude e as estruturas
representativas dos Jovens com especial destaque
para a Federação Nacional das Associações Juvenis,
entidade consultora na sua elaboração. (ver capitulo
01. Metodologia do P.M.J 1.0).

1

Constituída a Comissão Interdepartamental,
composta por representantes das diferentes unidades
orgânicas do Município e interlocutores privilegiados
da rede, com funções ao nível técnico, cumpriuse a determinação do PMJ versão 1.0 que aponta
para (…) a existência de uma estrutura organizativa,
a nível político, técnico e consultivo que facilite a
monitorização, o desenvolvimento, a coordenação e
(re)avaliação de todas as acções previstas. A referida
estrutura consubstancia níveis diferenciados de
atribuições de gestão, coordenação e trabalho em
rede, mas que se complementam no desenrolar da
acção, confluindo para um único objectivo transversal
– o da eficácia institucional (…)1.
A Comissão interdepartamental tem por objectivo
realizar a monitorização da execução de todas
as Medidas e Acções do PMJ, identificar
desvios e reflectir sobre as não conformidades/
constrangimentos e formas de os superar. Este
processo permitiu conhecer o estado das medidas/
acções, estando, deste modo, reunidas as condições
para actualização da oferta Municipal e lançamento
do Plano Municipal de Juventude versão 2.0.

PMJ – VIVER@PRT, capítulo – Estratégia de Continuidade e Melhoria “
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0.1

CONSIDERAÇÕES
SOBRE A REALIDADE
JUVENIL NA CIDADE
DO PORTO

0.1 - Considerações sobre a
Realidade Juvenil na Cidade
do Porto
Em 2009 viviam no Porto 75.006 cidadãos com
idades compreendidas entre os 10 e os 39 anos.2

formulado e implementado programas educativos,
que conjugam educação não formal e formal.

O Plano Municipal de Juventude abrange a
população jovem com idades compreendidas entre os
12 e os 35 anos a viver no concelho do Porto.
Acompanhando a tendência europeia, a população
do Porto, desde a década de 90, tem vindo a
envelhecer, sendo identificadas como principais
causas: a quebra da taxa da natalidade, o aumento
da esperança média de vida e a mobilidade dos
jovens para outras cidades do território nacional e
internacional3

A educação, enquanto recurso fundamental
no processo de aquisição de conhecimento e
competências, prepara e forma os jovens no sentido
de se tornarem cidadãos mais qualificados e com
maior capacidade de participação social.

Reverter esta tendência, refreando o movimento
migratório para outros concelhos tem constituído
um dos grandes desafios que o Município do Porto
tem procurado responder, ambicionando – Ser a
Cidade que mais (re)conhece e melhor responde às
aspirações e prioridades identificadas pelos jovens na
fase de diagnóstico do Plano Municipal de Juventude.
Do ano lectivo de 2004/2005 a 2007/2008 registou-se um aumento da taxa bruta de escolarização
no ensino básico que se cifrou em 34% e em 15% no
ensino secundário. O ensino superior foi o nível que
registou maior subida, 40%.4
A educação é a chave para o progresso cultural e
socioeconómico das sociedades contemporâneas.
Seguindo a linha europeia e pelo seu valor
inestimável, tem sido alvo de um substancial
investimento por parte do Ministério da Educação
e do Município do Porto, que transcendendo o
cumprimento das atribuições normativas, tem

Em 2008/2009 registou-se um aumento
assinalável no número de alunos matriculados
nos estabelecimentos de ensino secundário da
Cidade (mais 8.374 alunos) e no número de alunos
matriculados no 3.º ciclo do ensino básico (mais
5.566 alunos), porém, importa ter em conta na
análise destes valores o impacto da oferta educativa
que as escolas passaram a disponibilizar -Cursos EFA,
processos RVCC - consolidando uma perspectiva de
aprendizagem ao longo da vida5.
No ano lectivo de 2009/2010 inscreveram-se no ensino superior público e privado cerca 55.124 alunos.6
A Cidade do Porto constitui-se como um importante
centro universitário, pólo de ensino, investigação e de
inovação tecnológica, atraindo jovens de todo o país
e cidadãos estrangeiros.
São cada vez mais os alunos que, ao abrigo dos
programas de mobilidade Internacional, escolhem
o Porto como destino. O aumento significativo dos
alunos oriundos de diferentes continentes evidencia o
esforço de internacionalização das universidades e a
sua afirmação no espaço académico global.

INE, Estimativas Anuais da População Residente
PMJ – VIVER@PRT, Retrato da População Juvenil do Concelho do Porto, pág. 95, quadro 1
4
INE, Anual – Gabinete de Estatística e Planeamento de Educação; Anual – Min. da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior
5
INE, Anuários Estatísticos Região Norte
6
DME, GEP - O Porto em números, síntese estatística
2

3
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As Entidades de Ensino Superior têm um papel
fundamental na atracção de jovens e de quadros
técnicos altamente qualificados que, canalizados
para os diferentes agentes da Cidade, contribuem
para tornar o Porto mais competitivo e desenvolvido.
Ao longo dos anos a aliança entre a Autarquia e o
ensino superior tem-se vindo a intensificar através
da concessão de recursos e benefícios, visíveis
na regeneração e desenvolvimento da Cidade
(construção do Pólo I, Pólo II, Pólo III e Pólo Zero
da Universidade do Porto) e na dinamização de
iniciativas conjuntas dirigidas aos estudantes7.
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A disponibilização de recursos que garantam a
acessibilidade de todos à informação, à investigação,
à produção tecnológica e ao conhecimento é também
uma das metas que o Município se propôs alcançar.
Através da colocação de fibra óptica no subsolo, temse vindo a conectar os diferentes sistemas e níveis
de ensino, o mercado residencial e empresarial.
A rede é uma aposta na comunicação do futuro
e no desenvolvimento da Cidade, favorecendo a
emergência de serviços e de novos investimentos de
valor acrescentado.
Ciência e inovação tecnológica são os caminhos
da modernidade, sendo manifesto o interesse do
Município do Porto em fomentar e contribuir para o
seu desenvolvimento, potenciando a produção de
conhecimento e o desenvolvimento sustentado da
Cidade.
A relação e o diálogo estabelecido entre a Autarquia,
o meio académico, os agentes científicos e de
investigação, e as instituições locais é ilustrada
numa série de acções contempladas no PMJ, de
que são exemplos a disponibilização de recursos
e o acolhimento a estudantes e investigadores
estrangeiros.

Em 2010 encontravam-se inscritos nos Centros de
Emprego 1.777 jovens com idade inferior a 25 anos e
3.604 jovens dos 25 aos 34 anos representando um
total 5.381 de desempregados na Cidade do Porto.8
A vontade de emancipação é um dos traços comuns
da condição juvenil. A concretização desta aspiração
é condicionada não só pelo tempo necessário para
a conclusão dos diferentes níveis de ensino (escolar,
profissional e superior), como pela precariedade
laboral a que estão sujeitos, determinando a sua
dependência económica e retardando o processo de
autonomia.9
O emprego é a condição fundamental para a
integração social e valorização juvenil. É hoje um
problema central da agenda política nacional e
local, atingindo e perpassando todos os segmentos
sociais, nomeadamente os jovens licenciados.
O empreendedorismo constitui-se como uma
oportunidade de criar soluções inovadoras e de gerar
riqueza local, portanto uma via de resolução para o
desemprego.
Conjugando esforços com o poder central e agentes
locais de desenvolvimento e de conhecimento, o
Município do Porto tem investido com o objectivo de
contrariar as causas, minimizar os efeitos e diminuir
os períodos de inactividade/desemprego dos jovens.
Para lá do apoio à dinâmica económica e académica
local, a Autarquia implementa projectos e programas
que visam promover a empregabilidade e o potencial
empreendedor dos jovens, informando e orientando
vocações, incrementando competências pessoais e
profissionais, fomentando o espírito de iniciativa e
de criatividade, direccionando–o para a construção
de projectos e empresas locais que abrem portas a
novos nichos de mercado, ampliam o emprego e o
auto-emprego.

PMJ – VIVER@PRT, Capítulo 03, págs. 74 - 75
IEFP Concelhos: estatísticas mensais
9
PMJ – VIVER@PRT, Retrato da População Juvenil do Concelho do Porto, págs. 102 - 108
7

8

A realidade dos jovens é muito heterogénea, assim
como os seus percursos vivenciais, contudo os seus
interesses convergem para domínios prioritários
como a educação, o trabalho, a situação financeira e
a habitação.10
Assumindo que a habitação é um dos factores que
pode retardar a emancipação juvenil e que uma
política de habitação desajustada à realidade juvenil
provoca um movimento de desertificação da Cidade,
para o Município do Porto esta é uma preocupação
central e de resolução complexa.
A revitalização e regeneração da Cidade do Porto
implicam a promoção de medidas de discriminação
positiva que permitam a fixação dos jovens na Cidade.
Estas medidas consubstanciam não só a isenção
ou redução de taxas municipais, mas também
medidas de incentivo aos promotores de projectos de
requalificação/renovação urbana.
Estão inscritas no Registo Nacional das Associações
Juvenis (RNAJ) e têm assento no Conselho Municipal de Juventude do Porto 43 Associações Juvenis e
29 Associações de Estudantes.11
As Associações Juvenis são espaços privilegiados de
sociabilidade e promoção da cidadania dos jovens
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
empowerment dos jovens e sua identificação com a
comunidade local.
O Associativismo é fundamental na construção
da consciência crítica, da cidadania e da
democracia, representando um alto potencial para o
desenvolvimento local, tornando-se imperativo o seu
reconhecimento, apoio e incentivo.

(…) A oferta alargada de equipamentos culturais
numa cidade contribui para diversificar as oportunidades de ocupação de tempo livre e de lazer
da população (…), difundir o conhecimento, dar a
conhecer a diversidade das formas de criação e
expressão artística (…).12
O Porto pretende atingir a excelência enquanto centro
de cultura, de diversão e lazer. É visível na Cidade
a diversidade de conteúdos e espaços únicos, que
cativam o investimento dos agentes culturais, de
diversão nocturna e outros, estimulando a afluência
de jovens à Cidade e tornando-a mais atractiva para
viver.
Esta dinâmica cultural e de animação em ebulição
em diferentes pontos da Cidade, sobretudo na Baixa
do Porto, tem sido precedida e acompanhada pelos
indispensáveis processos de planificação e gestão
do território, reabilitação/requalificação do edificado
e espaço público, preservando a sua história e
constituindo uma alavanca para a emergência e
instalação de equipamentos culturais, criativos, de
comércio e restauração, pólos de lazer, de diversão e
aprendizagem, de promoção do nosso património e
de produção de riqueza.
Para a diversidade de produtos culturais, de animação
e outros têm contribuído promotores privados
e públicos individualmente ou em cooperação,
metodologia que o Município tem abraçado e
desenvolvido como estratégia para elevar a qualidade
da oferta da Cidade.
No Porto, 8% das Associações inscritas no RNAJ
desenvolvem iniciativas cuja concretização depende
de voluntários.
São significativas as acções promovidas pelo
Município que acontecem com a colaboração de
voluntários.

PMJ – VIVER@PRT, Retrato da População Juvenil do Concelho do Porto, págs. 113 - 115
IPJ
12
1.º Relatório sobre a qualidade de vida urbana – Porto, 2003, Câmara Municipal do Porto, Gabinete de Estudos e Planeamento,
págs. 34 e 36
10
11
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A dimensão do Voluntariado é assumida pela União
Europeia como preponderante na construção de uma
sociedade mais justa e equitativa.
O reconhecimento do papel do voluntariado
juvenil como um dos factores determinantes para
a progressão social das comunidades locais tem
sido uma das “bandeiras” defendidas pelos jovens.
Paulatinamente, tem-se vindo a observar por
parte dos decisores políticos uma mudança, com a
validação e certificação curricular dos conhecimentos
e competências adquiridas no âmbito de acções de
voluntariado.
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As acções de voluntariado no Porto têm vindo a
ter mais adesão, envolvendo um maior número de
jovens. O Plano Municipal de Juventude identifica
iniciativas dirigidas ou dinamizadas pela população
jovem, cuja leitura parece indiciar que o investimento
na promoção da consciência cívica
traduz a assunção da responsabilidade social na
construção de uma sociedade mais solidária e
coesa.13
Medalha de Prata para o Porto na Saúde e bons
resultados quanto à adopção de comportamentos
ecológicos, segundo o M2V GLOBAL REPORT 2009
– Qualidade de Vida em Portugal elaborado pelo
Instituto de Tecnologia Comportamental.
O conceito de Saúde é um estado dinâmico de
completo bem-estar físico, mental, espiritual e
social e não apenas a ausência de doença ou
enfermidade segundo a definição da OMS[WHO/
MAS/MHP/98.2).15].
É sabido que o nível de desenvolvimento de um
país ou de uma cidade e a saúde da população têm
relação directa, pelo que é necessário o reforço e
incentivo à adopção de comportamentos e atitudes
que visem a manutenção da saúde e a prevenção da
doença.

13

Promover estilos de vida saudáveis e
comportamentos promotores de saúde são metas das
políticas e medidas Municipais (em coerência com a
política emanada pelo Ministério da Saúde) lançando
desafios à população para participar em acções e
actividades saudáveis e as integrarem na sua rotina
quotidiana.
Alguns recursos infra-estruturais assumem aqui um
papel significativo, nomeadamente os equipamentos
desportivos municipais, as ciclovias e espaços de
lazer como os parques e jardins que permitam a
construção de relações/redes sociais baseadas em
comportamentos saudáveis, integrados no dia-a-dia
dos munícipes, incrementando a sua qualidade de
vida.
Convergindo com as directivas comunitárias, a
Cidade do Porto tem vindo a prosseguir a lógica do
desenvolvimento sustentável, assegurando que a
relação evolução económica/ambiente se faça de
forma harmoniosa, com a finalidade de garantir às
gerações futuras a satisfação das suas necessidades e
qualidade de vida.
A promoção do respeito/preservação do ambiente
implica a acção e a responsabilização de todos,
fomentando-se acções geradoras de comportamentos
ecológicos, condicionantes do desenvolvimento
sustentado da Cidade.
As considerações formuladas ao longo deste capítulo
sobre as diversas áreas e domínios que constituem
a vida dos jovens, têm como finalidade evidenciar as
suas potencialidades e conhecer o que o Município
oferece e disponibiliza, sendo que a sua conexão
resultará no enriquecimento do binómio jovenscidade.

PMJ – VIVER@PRT, Capítulo 03 págs. 42-84 e Perfil do Associativismo Juvenil Portuense, pág. 122

0.2

EIXOS PRIORITÁRIOS
DE INTERVENÇÃO/
VECTORES DE
ACTUAÇÃO

0.2 - Eixos Prioritários De
Intervenção / Vectores De
Actuação
A Política Municipal de Juventude assenta nas
seguintes linhas orientadoras:
Contribuir para alavancar o nível educacional e
promover o sucesso escolar concretizando interfaces
entre mundo empresarial e académico, interligando
boas práticas, conteúdos científicos e tecnológicos;
intensificar e expandir o movimento de intercâmbio
cultural interno/externo e incrementar a componente
da educação não formal no sucesso educativo;
Dotar os jovens de competências para enfrentar
as transformações do mercado de trabalho, a
capacidade de adaptação às novas formas de
emprego, às exigências formativas, desenvolvendo
nestes o espírito de iniciativa e a perspectiva global
do mercado;
Criar respostas e estratégias para rejuvenescer o
tecido social através do acesso à habitação; apoiar
a proliferação de projectos criativos; promover e
dinamizar o investimento na requalificação urbana e
melhoramento da mobilidade e das acessibilidades;
desenvolver programas de integração social
contribuindo para a coesão e qualidade de vida;
Desenvolver medidas e acções de discriminação
positiva que facilitem o acesso dos jovens a produtos
e serviços, nomeadamente culturais, de turismo, de
lazer e de desporto, desenvolvendo novos conteúdos
culturais e de animação, diversificando a oferta
desportiva e disponibilizando um conjunto de infraestruturas e espaços desportivos.

Apoiar o movimento associativo juvenil, contribuindo
para a construção da cidadania, estimulando a
participação dos jovens em diferentes organismos de
auscultação e decisão política.
Potenciar o conhecimento científico e tecnológico
e estimular os processos criativos e inovadores dos
jovens promovendo uma actuação esclarecida,
fundamental para a construção do desenvolvimento
sustentável.
Tendo por base estas orientações, resultado de um
amplo debate, aberto e plural e do processo de
auscultação de diversas entidades e intervenientes
internos e externos à Câmara Municipal do Porto,
foi possível a estruturação e definição dos Eixos
Prioritários de Intervenção, que orientam a Política
Municipal de Juventude.
Por sua vez, os Eixos Prioritários são constituídos por
áreas de actuação que se designam por Vectores,
mais específicos e dinâmicos, que enformam as
medidas e acções do Plano, organizam a oferta
existente e a concretização de novas Acções.
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Desenvolvimento
Vocacional e Pessoal
Saúde
Mobilidade e Intercâmbios
20

Empreendedorismo e Empregabilidade
Infraestruturas e Tecnologias
Recursos e Benefícios
Intergeracionalidade
Incentivo à Fixação e atracção de Jovens
para a Cidade
Promoção da Arte,
Cultura e Património
Animação e Tempos Livres
Promoção da Leitura
Animação e Desporto
Voluntariado
Informação e Divulgação
Conhecimento da Realidade Juvenil
Conhecimento e Divulgação Cientifica
Ambiente e Sustentabilidade

Educação

Mérito Escolar

Formação, Emprego
e Empreendedorismo

Promoção do Sucesso Escolar

Inovação Social

Cidadania

Cultura, Lazer e Desporto

Empreendedorismo

Promoção Social,
Associativismo e Cidadania

VECTORES DE ACTUAÇÃO

Criatividade, Ciência
e Conhecimento

EIXOS PRIORITÁRIOS

EDUCAÇÃO
Vector de Actuação: Empreendedorismo
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto Mundo
das Profissões
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas + Empresas +
Direcção Regional de Educação do Norte
Descritivo: Os alunos têm a possibilidade de conhecer
a realidade das empresas, na sua componente de
gestão, organizacional ou funcional, em visitas às
suas instalações ou recebendo colaboradores da
empresa na escola, que debatem com os alunos,
num ambiente de tertúlia, detalhes da sua função e
o histórico da sua carreira, para despertar eventuais
interesses e vocações.
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto Junior
Achievement
Estado: Em curso
Promotor: Associação Aprender a Empreender
Parceiros: Câmara Municipal do Porto +
Agrupamentos de Escolas + Empresas + Direcção
Regional de Educação do Norte
Descritivo: Consubstancia-se na implementação
de programas de formação em cidadania, literacia
financeira, economia, negócios e desenvolvimento
de carreiras, desenhados em função do estádio de
desenvolvimento dos alunos e dirigidos ao 1.º e 2.º
ano do 1.º ciclo do ensino básico e aos últimos anos
do 3.º ciclo. Esta formação, composta por uma série
de sessões, é leccionada em contexto de sala de
aula por colaboradores das empresas envolvidas no
Porto de Futuro e da Câmara Municipal do Porto, em
regime de Voluntariado.
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto O Braço
Direito
Estado: Em curso
Promotor: Associação Aprender a Empreender
Parceiros: Câmara Municipal do Porto +

Agrupamentos de Escolas + Empresas + Direcção
Regional de Educação do Norte
Descritivo: Os alunos têm a hipótese de serem
O Braço Direito de um colaborador da empresa
parceira, acompanhando-o durante um dia de
trabalho e participando nas suas tarefas quotidianas.
Numa altura em que se aproxima o momento de
serem tomadas decisões quanto à sua orientação
vocacional, é essencial este contacto directo dos
jovens com o mundo do trabalho. Esta decisão é, em
muitos casos, difícil, devido à sua falta de visão sobre
a realidade do mundo profissional que encontrarão
e o projecto é desenvolvido no sentido de facilitar e
clarificar essa escolha, a qual pode ser determinante
para uma futura carreira profissional.
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto Um Mês
uma História de Vida
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Instituto Politécnico do Porto +
Agrupamentos de Escolas + Escolas Secundárias +
Direcção Regional de Educação do Norte
Descritivo: Investe na substituição do actual
modelo de referências das novas gerações, assente
na notoriedade fácil, por personalidades que se
distinguem pelo empreendedorismo das suas
carreiras, baseadas na formação e qualificação.
Consubstancia-se na produção de filmes curtos que
versam o percurso de vida e a carreira profissional
de personalidades seleccionadas, que são
disponibilizados às escolas para se constituírem
como instrumentos de suporte para a definição de um
padrão de competências e valores, inspirador para o
futuro das novas gerações.
Acção: Empreendu Local
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Endu – Energias Educativas +
Agrupamento de Escolas + Empresas + Direcção
Regional de Educação do Norte
Descritivo: Com o objectivo de incrementar o seu
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envolvimento na acção educativa e de promover
uma cultura empreendedora na escola, os pais
e encarregados de educação, em particular,
e os membros da comunidade educativa, em
geral, a partir de uma formação inicial em
empreendedorismo, aprendem a desenvolver a
atitude empreendedora na organização concreta de
um evento para proveito da comunidade.
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Acção: Empreendu Escolas
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Agrupamento de Escolas + Escolas
Secundárias + Empresas + Endu – Energias
Educativas
Descritivo: Projecto extracurricular, cujo tema
é definido anualmente, dirigido aos alunos do
secundário, que se propõe desenvolver nos alunos
a atitude empreendedora, fomentando o trabalho
em equipa, o espírito crítico, a capacidade de
comunicação, de liderança, a autonomia, a gestão
de projectos, a gestão do tempo, o pensamento
estratégico e a criatividade.
Vector de Actuação: Cidadania
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto Escola
Positiva
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas + Empresas +
Direcção Regional de Educação do Norte
Descritivo: Implementação de iniciativas
(conferências, tertúlias e actividades plurais) com
o intuito de abrir a escola à sociedade, em que são
convidadas personalidades relevantes para ir à
escola dissertar sobre Educação, sobre a importância
que a educação teve/tem na sua vida e sobre uma
multiplicidade de temas actuais.
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto Aulas
sem Fronteiras
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto

Parceiros: Agrupamentos de Escolas + Empresas +
Instituições de Ensino Superior + Direcção Regional
de Educação do Norte
Descritivo: Participação de alunos estrangeiros
integrados no programa Erasmus Mundus, que se
encontrem a frequentar o ensino superior na Cidade,
em encontros nas escolas, para darem a conhecer
a sua cultura, o seu país e a sua língua, dando
uma perspectiva da multiplicidade que caracteriza
o espaço europeu; os encontros poderão ter lugar
em contexto de sala de aula ou como meio de
dinamização dos clubes existentes na escola.
Acção: Projecto Prémio Infante D. Henrique – “The
Duke of Edimburg’s Award”
Estado: Em curso
Promotor: Associação do Prémio Infante D. Henrique
Parceiros: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Esta iniciativa compreende um conjunto
de projectos de carácter voluntário e não competitivo
no sentido do desenvolvimento pessoal e social
dos jovens. Incentiva a mobilização dos jovens,
dos 14 aos 25 anos, para actividades culturais,
desportivas, e de solidariedade social. Ao Município
compete desenvolver acções referentes à divulgação,
acompanhamento/monitorização e de avaliação do
programa.
Acção: Projecto Educação para os Valores
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Ciência e Desenvolvimento
Parceiros: Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto + Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Este projecto tem por objectivo
a promoção dos valores humanistas, o
desenvolvimento de capacidades de comunicação
e de pensamento crítico essencial para o
desenvolvimento do adolescente, visando o exercício
de uma autonomia responsável, criando condições
para a concretização de escolhas informadas
e comportamentos saudáveis e socialmente
responsáveis.
Acção: A Europa vai à Escola
Estado: Em curso

Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: A Europa vai à Escola é uma actividade
em que um técnico do Europe Direct se desloca
às Escolas para apresentar os principais aspectos
da Construção Europeia através de um powerpoint
e com o auxílio de livros que contêm actividades
didácticas desenvolvidas na própria aula. A actividade
decorre no mesmo formato e tempo que uma aula,
para melhor apreensão de conhecimentos por parte
dos alunos.
Acção: Programa Temáticas Europeias – Dia da
Europa – 9 de Maio
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiro: Centro de Documentação Europeia da
Universidade Católica Portuguesa
Descritivo: Comemorações do Dia em que Robert
Schuman proclama o discurso que viria a dar origem
ao que hoje chamamos União Europeia. Neste
sentido, o Europe Direct Porto aproveita este dia
para promover acções de formação sobre variados
aspectos da construção Europeia nas Escolas para
consciencializar os mais novos sobre a importância
da Cidadania Europeia.

Vector de Actuação:
Promoção do Sucesso Escolar
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto
Voluntariado Estudantil
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Universidade do Porto + Instituto
Politécnico do Porto + Universidade Católica
Portuguesa do Porto + Agrupamentos de Escolas +
Direcção Regional de Educação do Norte
Descritivo: O projecto conta com o envolvimento de
alunos universitários que, em regime de Voluntariado,
se constituem tutores de alunos do ensino básico,
facultando-lhes apoio pedagógico e induzindo-os
a criar uma atitude para a tomada de decisões
responsáveis sobre o presente e o futuro, quer na
escola, quer na vida social.

As instituições de ensino superior (UP, UCP e IPP)
recrutam os Voluntários de entre os seus alunos,
responsabilizam-se pela estruturação, avaliação
do projecto e pela orientação dos Voluntários no
exercício da sua actuação junto dos alunos.
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto Estórias
Vivas
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas + Empresas +
Direcção Regional de Educação do Norte
Descritivo: Dirigido a alunos do ensino secundário,
este projecto pretende que os alunos descubram
novos modelos de referência, pessoas anónimas
e sem projecção mediática, com histórias de vida
singulares, marcadas pelo empreendedorismo, pelo
esforço, pela determinação e que podem constituir
um modelo de inspiração para os jovens.
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto A Escola
no Museu
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas + Empresas
+ Museus Municipais e Não Municipais + Direcção
Regional de Educação do Norte
Descritivo: Projecto que alia a divulgação do
património com a animação dos espaços. A
escola selecciona um museu que, por razões de
proximidade, apresenta melhores condições para
proporcionar oportunidades de contacto frequente
e, após uma preparação prévia feita em conjunto
pelos Professores e pelo museu, os alunos visitam
o museu, contactam com o acervo e recolhem
informação que posteriormente é trabalhada na
aula. Por seu lado, o museu é palco dos projectos
educativos da escola parceira, proporcionando a
exposição de trabalhos científicos e artísticos dos
alunos, a realização de eventos e outras iniciativas.
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto Artistas
na Escola
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto

23

Parceiros: Agrupamentos de Escolas + Empresas +
Instituições de Ensino Superior + Direcção Regional
de Educação do Norte
Descritivo: Projecto que promove o valor e impacto
social da Educação Artística ao convidar alunos do
ensino superior (dos cursos nas áreas da música,
dança, teatro, cinema, audiovisuais, multimédia,
fotografia, artes plásticas, arquitectura, design, artes
circenses, etc.) a participar nas escolas em exibições,
ateliers e tertúlias.
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Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto Aulas
Fora de Portas
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas + Empresas +
Direcção Regional de Educação do Norte.
Descritivo: Aproveitamento de outros espaços e
contextos (planetário, jardim botânico, centros de
investigação, universidades, casa da música, teatros)
que, ao alargarem oportunidades e perspectivas,
transformam a experiência da aprendizagem.
Vector de Actuação: Mérito Escolar
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto Rumo à
Excelência
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas + Escolas
Secundárias + Direcção Regional de Educação do
Norte
Descritivo: Atribuição de prémio de mérito escolar
que pretende reconhecer, valorizar e premiar os
melhores alunos de cada ciclo do ensino básico e
do ensino secundário das escolas da rede pública
do Porto, que se distinguem pela excelência do
seu trabalho, fruto da sua dedicação e esforço,
estimulando-os no prosseguimento da actividade
escolar.
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto
Consegui!
Estado: Em curso

Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Agrupamentos de Escolas + Direcção
Regional de Educação do Norte
Descritivo: Neste projecto, dirigido a alunos em
risco de quebra de vínculo com o contexto escolar,
importam não só os resultados no final do ano lectivo,
mas o processo ao longo do ano, durante o qual são
propostas experiências educativas consonantes com
os percursos curriculares alternativos que os alunos
frequentam, cuja intenção é promover a resiliência
escolar como factor preventivo do abandono escolar.
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto
Universidade Júnior
Estado: Em curso
Promotor: Universidade do Porto
Parceiros: Câmara Municipal do Porto +
Agrupamentos de Escolas + Escolas Secundárias
Descritivo: Trata-se do maior programa nacional de
iniciação ao ambiente universitário, e dos maiores e
mais consistentes projectos de divulgação científica
em toda a Europa. A Universidade Júnior envolve
os jovens em mais de uma centena de actividades
diferentes, promovidas por 14 faculdades e dezenas
de centros de investigação. A Autarquia propicia
a dezenas de alunos das escolas do Porto, a
participação na Universidade Júnior, comparticipando
o valor da propina.

Vector de Actuação:
Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto (és)tudo
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital/Cidade das
Profissões
Parceiros: Câmara Municipal do Porto +
Agrupamentos de Escolas
Descritivo: Projecto de intervenção em contexto
escolar, que tem como objectivo promover o
desenvolvimento de competências de estudo, com
ênfase nas competências transversais ao mundo da
escola e do trabalho, favorecendo a aprendizagem, o
sucesso escolar e a conciliação de papéis de vida.

Acção: Programa Porto de Futuro / Projecto Escolas
Conscientes, Escol(h)as Consequentes
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital / Cidade das
Profissões
Parceiros: Câmara Municipal do Porto +
Agrupamentos de Escolas
Descritivo: Projecto de intervenção em contexto
escolar, que tem como objectivo promover o
desenvolvimento pessoal e vocacional dos alunos,
fazendo-o por meio da intervenção junto dos seus
professores. Procura tirar partido da relação professor
– aluno, desenvolvendo-a de forma a que seja não
apenas um contexto de progressão académica,
mas também uma ferramenta a usar ao serviço do
desenvolvimento pessoal do aluno. Os professores
são apoiados na organização e dinamização de
práticas de exploração vocacional, em sala de aula,
preparando-os, deste modo, para influenciar os
alunos de forma sistemática, intencional e apoiada.
Acção: Espaço TPC
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Espaço de apoio educativo para
orientação na realização de trabalhos de casa e de
trabalhos académicos, bem como aprendizagem de
conteúdos no âmbito da literacia da informação.
Vector de Actuação: Saúde
Acção: Projecto Porto de Futuro com Rugby
Estado: Em curso
Promotores: Câmara Municipal do Porto + Unicer
Parceiros: Agrupamento de Escolas + Empresas +
Federação Portuguesa de Rugby/ Associação de
Rugby do Norte + PortoLazer + Direcção Regional de
Educação do Norte

Descritivo: Projecto que alia o ensino e promoção
de uma modalidade desportiva que tem vindo
a crescer, o rugby, aos valores que lhe estão
tradicionalmente associados – o trabalho em equipa,
a responsabilização e a integridade – e que se
concretiza na organização de torneios de competição
inter-escolas com equipas dos escalões infantis e
iniciados.
Vector de Actuação:
Mobilidade e Intercâmbios
Acção: Programa Porto Acolhe
Estado: Em curso
Promotores: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Universidade do Porto + Universidade
Católica Portuguesa + Instituto Politécnico do Porto +
PortoLazer + Fundação Ciência e Desenvolvimento +
SRU, Porto Vivo
Descritivo: O programa resulta do esforço combinado
entre vários serviços municipais, no sentido de
desenvolver acções que evidenciam as marcas da
identidade cultural e de lazer, a dinâmica científica
e experiência urbanística da Cidade do Porto,
assumindo com as entidades de ensino superior
a responsabilidade de integrar os estudantes dos
programas de mobilidade internacional.
Acção: Programas de intercâmbio de jovens com
cidades da Europa
Estado: Em concepção
Promotores: Federação Nacional de Associações
Juvenis + Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Estabelecimento de uma rede de
intercâmbio com o propósito de facilitar o
relacionamento e o diálogo intercultural dos jovens.
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FORMAÇÃO, EMPREGO E
EMPREENDEDORISMO
Vector de Actuação:
Desenvolvimento Vocacional e Pessoal
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Acção: Rede de entidades formadoras Programa
Novas Oportunidades
Estado: Em curso
Promotor: Ministério de Educação
Parceiros: Câmara Municipal do Porto + Direcção
Regional de Educação do Norte + Agrupamentos
de Escolas + Escolas Profissionais + Centros de
Formação + Empresas
Descritivo: Sessões de trabalho com vista à definição
da oferta formativa que se quer o mais diversificada
possível, que vise, em última instância, dar resposta
às expectativas dos jovens que não encontram
no “ensino regular” motivação e empenho para
permanecer nos estabelecimentos de ensino,
abandonando assim, precocemente, a escola e
comprometendo um futuro com mais estabilidade e
segurança.
Acção: Atendimento Individual
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital/Cidade das
Profissões
Descritivo: A Cidade das Profissões disponibiliza um
serviço permanente de atendimento personalizado,
centrado na informação e no aconselhamento, e
estruturado em cinco pólos, nomeadamente o Pólo
do Emprego, o Pólo das Profissões (orientação
vocacional), o Pólo da Formação, o Pólo dos Estágios
e o Pólo do Empreendedorismo. Um serviço gratuito e
sem marcação, onde se informa e apoia na resolução
de dúvidas sobre estes temas, na exploração de
opções e oportunidades, na definição de estratégias
e na mobilização de recursos, encaminhando para
as estruturas e serviços de apoio mais adequados ao
pedido/necessidades da pessoa.
Acção: Acolhimento de estágios curriculares
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto

Parceiro: Instituição de Ensino Superior
Descritivo: Tem por objectivo complementar
a formação académica do aluno através de
experiências profissionais em contexto de trabalho,
proporcionando a aplicação de conhecimentos e de
competências teoricas-práticas adquiridas ao longo
da sua formação. Esta acção tem ainda por objectivo
o desafio constante das entidades de ensino de
desenvolver conteúdos programáticos orientados
para os profissionais do turismo, nomeadamente
na componente do atendimento e serviço, na
transmissão do conhecimento histórico, patrimonial
e turístico da Cidade, no acolhimento turístico e no
saber receber e servir.
Acção: Actividades de exploração vocacional
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital/Cidade das
Profissões
Descritivo: Projecto dirigido à população escolar,
em que a exploração de variáveis críticas na
estruturação dos projectos vocacionais dos jovens
é complementada com informação sobre o mundo
do trabalho e sobre a diversidade de percursos de
formação que podem ser construídos com vista ao
desempenho futuro de uma determinada profissão.
Estas actividades de exploração vocacional visam
facilitar a transição entre o mundo da Escola e o
mundo do Trabalho, promovendo a autonomia dos
jovens no processo de investimento vocacional.
Acção: Jornada Aberta – Promoção de Acções de
Formação nas Juntas de Freguesia sobre como
procurar emprego no Espaço Europeu
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Rede Eures + Juntas de Freguesia de
Ramalde + Paranhos + Lordelo do Ouro
Descritivo: A acção consiste em promover breves
acções de formação sobre as especificidades de
procurar emprego no mercado Europeu num âmbito
de proximidade com os Cidadãos, através das Juntas
de Freguesia.

Vector de Actuação:
Empreendedorismo e Empregabilidade
Acção: Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital/Cidade das
Profissões + Porto Vivo/Sociedade de Reabilitação
Urbana
Parceiros: Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e à Inovação + SBI Consulting +
Associação Nacional de Direito ao Crédito + Fiducial
– Contabilidade e Apoio à Gestão + Instituições
Financeiras
Descritivo: O Gabinete de Apoio ao
Empreendedorismo, co-financiado pelo QREN, no
âmbito do Novo Norte, e pelo Feder, insere-se no
Programa de Acção para a Reabilitação Urbana do
Morro da Sé e visa apoiar a instalação de novas
actividades económicas na Baixa e no Centro
Histórico do Porto. Neste espaço, o empreendedor
poderá usufruir de uma vasta gama de serviços
associados ao ciclo de empresas. O GAE apoia e
acompanha, passo a passo, a criação da empresa,
estabelecendo os circuitos de apoio possíveis desde
a geração e gestação da ideia até à concretização da
mesma num negócio.
Acção: Programa Mensal de Actividades
Estado: Em curso
Promotor: Associação Porto Digital/Cidade das
Profissões
Descritivo: Mensalmente é desenvolvido um ciclo de
actividades subordinado a um tema. Nos ciclos de
Pesquisa Activa de Emprego e de Desenvolvimento
Profissional, dedicados à empregabilidade, são
desenvolvidas actividades de elaboração de
currículos e cartas de apresentação, de simulação de
entrevistas, de desenvolvimento de competências,
entre outras. Nos ciclos de Desenvolvimento
Vocacional e de Análise de um sector económico são
analisados perfis e saídas profissionais, tendências
de ocupação, áreas emergentes de um dado sector.
Nos ciclos de Empreendedorismo são desenvolvidas
sessões relacionadas com a criação do próprio
emprego.

Acção: Roteiro do Emprego
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital/Cidade das
Profissões + Federação Académica do Porto
Descritivo: Acção de informação e aconselhamento
sobre questões – chave do mercado de trabalho e
do futuro percurso profissional de estudantes do
ensino superior, em particular sobre os processos de
pesquisa activa de emprego e de criação da própria
actividade. Nesta iniciativa anual, a Cidade das
Profissões, em parceria com a Federação Académica
do Porto, disponibiliza um balcão de atendimento
itinerante pelos diferentes estabelecimentos de
ensino superior, públicos e privados.
Acção: “A Entrada no Mercado de Trabalho – Um
Guia para Graduados”
Estado: Em curso
Promotores: Federação Académica do Porto +
Associação Porto Digital/Cidade das Profissões
Descritivo: Recurso no formato de um guia de bolso,
que visa orientar os estudantes no processo de
transição para a vida activa, onde são explorados
temas como as possibilidades de integração no
mercado de trabalho, a construção de ferramentas
de empregabilidade, o processo de recrutamento e
selecção, os regimes contratuais, entre outros.
Acção: Speed Recruitment
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital/Cidade das
Profissões
Parceiros: Empresas + Agências de Recursos
Humanos e de Trabalho Temporário + Instituto de
Emprego e Formação Profissional
Descritivo: O Speed Recruitment consiste num
encontro entre empresas e candidatos a emprego
onde os últimos têm oportunidade de mostrar o que
valem em mini-entrevistas de 5 minutos. O Speed
Recruitment constitui uma solução de recrutamento
eficiente, de baixo custo, sem sacrifício da qualidade,
que permite à empresa ampliar a sua rede de
contactos com potenciais colaboradores e enriquecer
as suas bases de recrutamento. Esta iniciativa
possibilita aos candidatos contactarem diversas
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entidades empregadoras, desenvolverem as suas
competências de empregabilidade e ir ao encontro de
possíveis oportunidades de emprego ou estágio.
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Acção: Clubs
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital/Cidade das
Profissões
Parceiros: Empresas de Consultoria e Formação
+ Agências de Recursos Humanos e de Trabalho
Temporário
Descritivo: Os Clubs consistem numa actividade
de pequeno grupo (8 a 10 participantes) em torno
de um tema, estruturada em 4 a 5 sessões, cuja
dinâmica e conteúdos vão sendo co–produzidos
pelos participantes. Têm como principais objectivos
promover a construção autónoma de ferramentas
de desenvolvimento vocacional, de empregabilidade
ou de empreendedorismo; potenciar um espaço de
discussão onde possam ser resolvidos problemas
e partilhadas soluções; fomentar a mobilização
de recursos e apoiar na definição de estratégias
facilitadoras da tomada de decisão. Destinam-se
a jovens e adultos, independentemente da sua
escolaridade e da sua situação face ao emprego.
Vector de Actuação:
Infra-estruturas e Tecnologias
Acção: Espaço Formação
Estado: Em curso
Promotor: Associação Porto Digital/Cidade das
Profissões
Descritivo: Espaço com capacidade para 50
participantes, dotado de computador, smartboard
com projector e quadro branco.

Acção: Espaço Multimédia
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital /Cidade das
Profissões
Descritivo: Espaço promotor de auto–informação,
onde é facultado o uso gratuito de computadores
com acesso à internet, para a elaboração de
currículos e cartas de apresentação, para consulta
do portal da Cidade das Profissões, para pesquisa
de oportunidades de emprego e formação,
para pesquisa de informação adicional sobre as
temáticas da empregabilidade, empreendedorismo
e desenvolvimento vocacional, pesquisa que poderá
ser ainda complementada com o recurso a livros e
revistas disponibilizadas no espaço de documentação,
para consulta exclusiva no local.
Vector de Actuação:
Recursos e Benefícios
Acção: Disponibilização de material informático e
multimédia
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital/Cidade das
Profissões
Descritivo: A Cidade das Profissões disponibiliza
às escolas e instituições parceiras um computador
portátil com informação multimédia sobre perfis
profissionais e sistema de ensino português.

INOVAÇÃO SOCIAL
Vector de Actuação: Intergeracionalidade
Acção: Programa Aconchego
Estado: Em curso
Promotores: Fundação Porto Social + Federação
Académica do Porto
Descritivo: Programa assente numa perspectiva
intergeracional, de combate à solidão e isolamento
dos seniores, consiste num sistema gratuito de
alojamento de jovens universitários, durante um
ano lectivo, em habitações de seniores residentes
no Concelho do Porto, a título gratuito ou com uma
comparticipação simbólica nas despesas de água,
luz e gás. Assim, obtém-se uma dupla solução para
o problema de alojamento de jovens universitários
e da solidão e/ou isolamento de idosos que residem
neste Concelho. Em suma, os idosos retribuem
companhia com alojamento e os jovens universitários
compensam alojamento com companhia e apoio.
Acção: Human Idade
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Porto Social
Parceiro: Universidade Católica Portuguesa
Descritivo: O Projecto obedece a três fases: 1.
Sinalização de beneficiários (Seniores com idade
igual ou superior a 65 anos de idade, a viverem
com o cônjuge ou sozinho, dependentes sem
retaguarda familiar e disponíveis para receber as
visitas do voluntário); 2. Criação/Formação do
Grupo de Voluntários; 3. Início da intervenção junto
dos beneficiários, acompanhada de programa de
formação-acção desenvolvido com os voluntários,
durante todo o processo de implementação do
projecto, em regime de tutoriado
Vector de Actuação: Cidadania
Acção: Porto à Conversa
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Porto Social
Parceiro: DomusSocial

Descritivo: O Projecto é implementado através de
uma série de conferências de sensibilização, de
regularidade quinzenal, proferidas por diversos
especialistas, versando temas como a saúde e bemestar (ex: alimentação saudável, envelhecimento
com qualidade, cardiologia) ou direitos e deveres de
cidadania. É dada particular ênfase à proximidade
às pessoas, à participação dos mesmos como
agentes na sua própria mudança e ao empowerment
como processo de capacitação para o exercício
pleno da cidadania e a integralidade. As acções
são desenvolvidas em locais de fácil acesso das
populações.
Vector de Actuação:
Infra-estruturas e Tecnologias
Acção: Programa The Hub Porto
Estado: Em curso
Promotor: Junta de Freguesia de Paranhos
Parceiros: Câmara Municipal do Porto + Universidade
do Porto + Universidade Católica Portuguesa +
Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa +
Associação de Transferência de Tecnologia da
Asprela + Associação Nacional de Direito ao Crédito +
Fundação da EDP
Descritivo: Equipamento de inovação social
partilhado por agentes de mudança, inovadores e
empreendedores sociais. Espaço de inspiração e
conforto para realizar reuniões, aprendizagens e criar
fluxos comunicacionais. Um lugar para gerar ideias,
conhecimentos a serem partilhados, novas ligações
devem ser estabelecidas, empreendimentos a serem
lançados e novos legados a serem apresentados ao
mundo.
Vector de Actuação: Incentivo à fixação e
atracção de Jovens para a Cidade
Acção: Residência de Estudantes no Morro da Sé
Estado: Em curso
Promotor: Porto Vivo, Sociedade de Reabilitação
Urbana
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Parceiro: Consórcio liderado pela NOVOPCA
IMOBILIÁRIA
Descritivo: Criação de alojamento para estudantes
deslocados, incluindo-se áreas funcionalmente
complementares, como restauração e comércio.
Previsão de conclusão, final de 2011.
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Acção: Projecto Incentivo
Estado: Em curso
Promotores: DomusSocial
Descritivo: Integração de jovens em desvantagem
económica e habitacional no mercado habitacional
municipal. Definição de quotas na ocupação das
habitações, mediante a celebração de contratos de
duração limitada, acordos especiais de concessão
e/ou constituição de residências partilhadas.
Tem sido dada primordial importância à criação
de apartamentos de autonomização, mediante a
cedência de habitações municipais a entidades a
operar nesta área.
Acção: Isenção ou Redução de Taxas Municipais
Estado: Em curso
Promotores: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Este é um benefício que se enquadra na
aplicação do Regulamento de liquidação e cobrança
de Taxas e Outras Receitas Municipais e tem como
objectivo a construção e reabilitação urbana que
induz à rentabilização do tecido urbano e fixação dos
jovens à Cidade.
Os destinatários deste benefício são os jovens até 30
anos (singulares) ou jovens casais, quando a soma de
idades não exceda 55 anos.
Acção: Medidas de Incentivo ao Investidor, no âmbito
da Requalificação da Baixa
Estado: Em concepção
Promotores: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Programa de incentivo aos promotores
de projectos de requalificação urbana na Baixa da
Cidade que promova e incentive o arrendamento, por
parte de jovens casais.

CULTURA, LAZER E DESPORTO
Vector de Actuação: Promoção da Arte,
Cultura e Património
Acção: Visitas Orientadas, Percursos Temáticos
Guiados
Estado: Em curso
Promotores: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Programa de visitas regular aos
equipamentos municipais, espaços museológicos e
Centro Histórico entre outros.
Acção: Actividades Itinerantes (Exposições
permanentes/itinerantes)
Estado: Em curso
Promotores: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Programa regular de exposições, com o
objectivo de atrair novos públicos, divulgar acervo,
contribuir para a formação estética e cultural da
comunidade. Acresce as exposições itinerantes pelas
instituições de ensino, decorrentes do empréstimo
de espólio e exposições nos Paços do Concelho.
O Museu Romântico da Quinta da Macieirinha
disponibiliza materiais de apoio sobre as temáticas
do museu (maletas pedagógicas), de forma gratuita,
às instituições educativas externas, de forma a
proporcionar um trabalho contínuo que antecede ou
se segue à visita ao museu.
Acção: Ciclo “O Documento do Mês”
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Tem como objectivo divulgar o acervo
do arquivo histórico – Casa do Infante, e atrair novos
públicos. Consiste na realização de sessões centradas
na apresentação comentada de documentos do
acervo do arquivo.
Acção: Oficinas Lúdico-Pedagógicas
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Consiste na dinamização de variadas
oficinas temáticas, organizadas por faixas etárias, que
se realizam na sequência das visitas orientadas aos
museus e a dinamização de ateliers de expressão
escrita, plástica, de ilustração e de carácter científico.

Acção: CD-ROM “Porto O Nosso Património”
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Projecto dirigido a docentes e alunos
do 3.º ciclo que tem como objectivo divulgar o
património do Porto em geral e o de 4 freguesias
em particular (Lordelo, Ramalde, Cedofeita e
Massarelos). Consiste em evidenciar a relação entre
a História, a Arquitectura e o Território; a importância
de saber olhar o nosso património que nos distingue
de outros povos.”
Acção: O meu Porto – Ciclo de Tertúlias
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Convite a dirigir a personalidades da
Cidade, de diferentes áreas de interesse, para
que apresentem o “seu” Porto, com base na sua
experiência pessoal e profissional e a partir do acervo
do arquivo histórico da Cidade.
Acção: Rotas Turísticas
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Esquadra de Turismo da Polícia de
Segurança Pública
Descritivo: Trata-se de sugestões de circuitos
turísticos na Cidade orientando o visitante pela
história da Cidade e dos espaços. Estes percursos
podem ser realizados por turistas e população.
Circuitos já disponíveis: 5 rotas turísticas em suporte
papel, multimédia em dispositivo mp4 (incluído em
equipamento mp4 à venda nos postos de turismo);
rotas 3 dias; rotas temáticas: medieval, barroco,
neoclássico, azulejo; entre outros. Com esta acção
pretende-se ainda sensibilizar as partes interessadas
para a importância da segmentação, especialização,
qualificação e certificação da oferta.
Acção: Sessões de Cinema
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Ciência e Desenvolvimento
Parceiro: Medeia Filmes, Lda.
Descritivo: Exibição de sessões de cinema com
incidência no cinema independente; ciclos de

31

cinema temáticos bem como exibição de cinema de
várias escolas cinematográficas, como por exemplo:
Cinema Francês “nouvelle vague”; Cinema Italiano
“neorealismo”; Cinema Alemão, entre outros.
Acção: Invicta Filmes - Ciclos de Cinema do Porto
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Trata-se de um projecto que integra,
na selecção feita por Lauro António, realizadores
que marcaram o cinema mundial, organizado por
ciclos que abordam um autor/tema. Os ciclos serão
acompanhados por uma publicação, algumas sessões
de apresentação de filmes e alguns workshops.
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Acção: Comemoração de Dias Temáticos
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Comemoração de Dias Temáticos
Nacionais e Internacionais
Acção: Projecto de Ourivesaria – Os Segredos da
Escultura da Prata
Estado: Em curso
Promotores: Câmara Municipal do Porto + Cindor –
Paulo Martingo
Parceiros: Cindor + Escola Artística Soares dos Reis +
Contacto Directo
Descritivo: Através da realização de workshop de
cinzelagem e de exposições de trabalhos de jovens
ourives e designers, este projecto pretende celebrar
a arte da ourivesaria como arte em Portugal, tendo
como principais objectivos a preservação técnica e
a inovação, o incentivo a jovens para a exposição
dos seus trabalhos criativos, e o incentivo ao
empreendedorismo.
Acção: Projecto EspaçArte
Estado: Em curso
Promotor: DomusSocial, Empresa Municipal
Descritivo: Pretende-se com a acção descrita,
criar bolsas de oportunidade aos jovens, para o
desenvolvimento de actividades de âmbito cultural,
lúdico ou artístico, e que não disponham de apoio
logístico, designadamente espaço físico.

A entrega dos espaços não habitacionais materializase através de cedências gratuitas e temporárias
(exposições - pintura, escultura, entre outras), ou
onerosas (contraprestação simbólica), quando se
pretende a criação de ateliers de trabalho. Apesar
do carácter temporal permanente, a acção funciona
mediante solicitação dos interessados.
Acção: Porto Film Comisson
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Outras Direcções Municipais + Produtoras
+ Agências de Comunicação e Publicidade + Escolas
+ Televisões
Descritivo: Facilitar a promoção internacional da
Cidade através do apoio a filmagens solicitadas
pelo meio cinematográfico, publicitário etc., assim
como apoiar as filmagens referentes a trabalhos
académicos, nomeadamente ao nível da procura de
locais, contactos e pedidos de licenças.
Acção: Sair da Gaveta
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: O programa Sair da Gaveta incentiva
e apoia a utilização de espaços municipais para
o desenvolvimento de projectos nas áreas da
cultura e educação ambiental. Os equipamentos
municipais podem acolher propostas externas
de desenvolvimento de actividades de animação
dos seus espaços, nomeadamente oficinas,
workshops, acções de formação e cursos. Estas
acções completam a programação própria de cada
equipamento, potenciando uma oferta mais ampla e
captando novos públicos.
Acção: Artesanato Urbano no Parque da Cidade
Estado: Em curso
Promotores: PortoLazer, Empresa Municipal + AGIR
Descritivo: Evento dirigido aos novos criadores de
diferentes áreas, conciliando técnicas tradicionais
e inovadoras, para a criação de peças de design e
bijutaria contemporânea.

Acção: Feira do Mundo Rural
Estado: Em curso
Promotores: Fundação Porto Social + PortoLazer,
Empresa Municipal
Descritivo: Com o objectivo de valorizar e promover
o artesanato e as tradições rurais da região norte,
o programa da Feira do Mundo Rural conta com
diversos stands de doçaria tradicional, vinhos da
região, azeite, queijos e outros produtos que os
visitantes podem provar e comprar. As danças
e os cantares típicos do norte, bem como jogos
tradicionais animam a Quinta da Bonjóia, local onde
se realiza a Feira.
Vector de Actuação: Promoção da Leitura
Acção: Cartão de Leitor
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: As crianças e jovens podem inscrever-se
gratuitamente como leitores da Biblioteca Municipal
Almeida Garrett e da Biblioteca Pública Municipal
do Porto, passando a usufruir de um conjunto de
benefícios, nomeadamente empréstimo domiciliário,
acesso à Internet e contacto privilegiado na
divulgação das actividades de animação.
Acção: Quintas de Leitura e Editorial
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Ciência e Desenvolvimento –
Teatro do Campo Alegre
Descritivo: As Quintas de Leitura são receitas de
poesia que se cruzam com outras sensibilidades
artísticas como: música, dança, performance vídeo e
artes plásticas. Nestas acções inserem-se por vezes
o lançamento de obras de jovens autores, numa
promoção de cultura nacional.
Acção: Feira do Livro
Estado: Em curso
Promotor: APEL
Parceiro: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Esta iniciativa tem por propósito promover
e difundir o livro em língua portuguesa, fomentar os
hábitos de leitura dos portugueses e incrementar o
nível de literacia.

Vector de Actuação: Animação e Tempos
Livres
Acção: Projecto Mingle
Estado: Em curso
Promotores: Associação Porto Digital + Ideavity, Lda
Descritivo: Criar uma de uma rede social para
estudantes do ensino secundário e profissional.
Projecto de âmbito lúdico-recreativo que consiste
numa comunidade virtual para jovens, que
disponibiliza fóruns de discussão, passatempos,
músicas e outras matérias de interesse para os
jovens.
Acção: Porto Blue Jazz
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Trata-se de um programa cultural cuja
duração se estende durante quatro fins-de-semana,
com actuação de nomes sonantes do panorama
musical, que pretende contribuir para a oferta cultural
da Cidade e para a dinamização do jazz.
Acção: Noites Ritual
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Parceiro: Xinfrim, Lda
Descritivo: Pretende contribuir para a dinamização
e promoção da música portuguesa, bem como
para a projecção de jovens músicos em ascensão.
Realização de concertos com grupos de música
portugueses, durante dois dias num único fim-desemana, com a existência de dois palcos: um para
músicos já consagrados no panorama musical
português e o outro para artistas em ascensão.
Acção: Música na Rua
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal + Metro do
Porto + Casa da Música + Empresa Spot
Descritivo: É uma iniciativa conjunta de alguns dos
principais agentes da Cidade, criada com o intuito
de promover novos talentos, bem como a animação
musical dos espaços públicos da Cidade.
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Acção: Porto Sounds
Estado: Em curso
Promotor: Plano B
Parceiro: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Iniciativa que pretende contribuir para
a dinamização da Baixa da Cidade, aumentando a
oferta cultural para os jovens, através da criação de
concertos de música ao ar livre.
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Acção: Cinema Fora do Sítio
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Parceiro: Inatel
Descritivo: Tem por objectivo democratizar o acesso
a filmes comerciais, contribuir para a oferta cultural
na época de férias, permitir uma maior ocupação dos
tempos livres. Transmissão à noite de filmes ao ar
livre em espaços públicos, cuja duração se estende
durante vários fins-de-semana no verão.
Acção: Promoção de Eventos
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Conjunto de acções de âmbito festivo para
animação da Cidade nas diferentes festas sazonais
tais como: Festa de Natal; Festa de Passagem do
Ano; Festa de Carnaval; Festa de S. João, etc.

de Orquestras da Cidade do Porto; Concertos
Musicais; “Porto Come”; “Essência do Vinho”;
Festival de Folclore do Orfeão do Porto; Extensão do
Festival de Cinema IndieLisboa; Sounds Arts in City
Spaces.
Acção: Mercado Porto Belo
Estado: Em curso
Promotores: PortoLazer, Empresa Municipal +
Mercado Porto Belo
Descritivo: É uma iniciativa, inspirada no famoso
Mercado PortoBello em Londres, que reúne uma
gama de produtos diversificados, como artesanato
urbano, discos de vinil, livros, roupas, entre outros.
Acção: Mercadinho dos Clérigos
Estado: Em curso
Promotores: PortoLazer, Empresa Municipal + Plano
B
Descritivo: É uma iniciativa que se realiza na
primavera e no verão, na Rua Galeria de Paris
e coloca à disposição um conjunto de artigos
relacionados com o artesanato urbano.

Acção: Alternativa
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal + El Corte
Inglés
Parceiro: Edifício Transparente
Descritivo: Representa um evento direccionado a um
público jovem, adepto de actividades radicais e de
moda, num local privilegiado da Cidade do Porto zona adjacente ao edifício transparente.

Acção: Circuito Cultural Miguel Bombarda
Estado: Em curso
Promotor: Associação de Galerias
Parceiro: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Tem por objectivo promover a Cidade,
nacional e internacionalmente, e contribuir para a
dinamização do quarteirão Miguel Bombarda, dando
a conhecer os trabalhos de vários artistas nas mais
diversas vertentes. Materializa-se com a inauguração
simultânea de exposições de pintura, escultura,
etc. nas galerias de arte da Rua Miguel Bombarda
e com actividades de animação de rua que incluem
performances artísticas.

Acção: Convívios e Encontros de âmbito cultural
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: A PortoLazer apoia diversas acções,
organizadas sobretudo por entidades sedeadas no
Concelho, que têm em comum fomentar práticas
culturais e tradicionais e de que se destaca: Encontro

Acção: Harmos Festival
Estado: Em curso
Promotor: Escola Superior de Música e das Artes do
Porto; Engenho das Ideias
Produção e Programação Cultural
Parceiro: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Projecto eminentemente tecnológico

e pedagógico que pretende fazer perdurar os
ensinamentos de grandes figuras do ensino da
música, registando em áudio/vídeo as aulas desses
mestres, constituindo assim o que poderá ser a base
de uma Escola Virtual de Música. Participam neste
projecto algumas das mais prestigiadas escolas de
música da Europa. Este Festival surge com a intenção
de acelerar a aproximação entre diversas instituições
de ensino da música e das artes performativas
europeias.
Acção: Fantasporto, Festival Internacional de Cinema
do Porto
Estado: Em curso
Promotor: Cinema Novo
Parceiro: Porto Lazer, Empresa Municipal
Descritivo: Festival de cinema nacional e
internacional, que exibe durante vários dias, filmes de
diversos países, ao mesmo tempo que promove toda
uma série de acções paralelas, desde exposições,
festas temáticas, premiando nomes sonantes desta
área pela carreira e trabalho desenvolvido, bem como
filmes que estão a concurso. Este evento pretende
tornar-se num fórum cultural e pólo dinamizador
de todas as artes e promover o cinema nacional e
internacional.
Acção: FITEI - Festival Internacional de Teatro de
Expressão Ibérica
Estado: Em curso
Promotor: FITEI - Festival Internacional de Teatro de
Expressão Ibérica, CRL
Apoio/Parceiro: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Festival Internacional de Teatro, cujo
objectivo principal é promover o teatro e as artes
performativas, assim como fomentar a criação
artística, através da realização de um festival anual
com uma forte incidência no teatro que se cria em
todo o mundo de expressão ibérica. Paralelamente,
procura firmar públicos, acolher obras artísticas
de referência, clássicas e contemporâneas, bem
como descobrir projectos de carácter experimental
e transdisciplinar, dando assim atenção às
novas linguagens artísticas no âmbito das artes
performativas.

Acção: Festival Internacional de Marionetas do Porto
Estado: Em curso
Promotor: Associação FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MARIONETAS - Produção Executiva - Cassiopeia,
Desenvolvimento de Projectos Culturais, Lda
Parceiro: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Festival Internacional de Teatro que,
durante uma semana, apresenta uma série de
espectáculos levados à cena por companhias de
teatro de vários continentes, em espaços diferentes
da Cidade, desde teatros a espaços públicos. Através
desta iniciativa, pretende-se contribuir para a oferta
cultural da Cidade, projectar a Cidade a nível nacional
e internacional, incentivar o intercâmbio cultural entre
as companhias de teatro e democratizar o acesso à
cultura.
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Acção: Trama - Festival de Artes Performativas
Estado: Em curso
Promotor: Fundação de Serralves + MatériaPrima +
brr_Live Art + LADO B
Parceiro: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Festival que propõe práticas artísticas
onde a performatividade se entende actual,
actuante e reveladora de imaginários, perspectivas
e pensamentos encarados/apresentados numa
dimensão aberta e reflexiva. Apresentado em
vários espaços da Cidade, é dedicado à divulgação
de formas experimentais da criação performativa
contemporânea, com várias propostas nas áreas da
música, da dança e da live art.
Acção: Serralves em Festa
Estado: Em curso
Promotor: Fundação de Serralves
Parceiro: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Maior festival de expressão artística
contemporânea em Portugal, com uma duração de
40 horas non-stop e actividades para todas as idades
e para as famílias. Tem por objectivo democratizar o
acesso à cultura, dinamizar e promover o Museu de
Serralves e as suas actividades e promover a Cidade
a nível nacional e internacional.

Acção: Queima das Fitas
Estado: Em curso
Promotor: Federação Académica do Porto
Parceiro: Câmara Municipal Porto + PortoLazer,
Empresa Municipal
Descritivo: Implementação de um programa com
inúmeras actividades académicas (Serenata, Cortejo,
Noites, Concerto Promenade, Festival Ibérico
de Tunas Académicas, Sarau Cultural), durante
uma semana, com o objectivo de manter viva a
tradição académica, com a participação de todas
as instituições de ensino superior da Cidade, que se
transformou na segunda maior festa do Porto e a
maior Queima das Fitas do País.
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Vector de Actuação: Animação e Desporto
Acção: Corridas Temáticas
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Organização de várias corridas que
visa celebrar dias temáticos ou causas actuais e
sensibilizar para a importância da prática desportiva e
estilos de vida saudáveis.
Acção: Eventos Desportivos Regionais, Nacionais e
Internacionais
Estado: Em curso
Promotor/Parceiro: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Conjunto de eventos desportivos de
competição, que abrangem o nível regional, nacional
e internacional. São diversas as modalidades
contempladas nos imensos campeonatos,
torneios e troféus organizados, sobretudo por
entidades sedeadas no Concelho do Porto, com
o apoio da PortoLazer e da Câmara Municipal do
Porto e de que se destaca: Monte Aventino Cup;
Campeonato Nacional de Surf; Porto Open; Torneio
Internacional de Ténis de Mesa “Cidade do Porto”;
Troféu de Orientação do Porto; Portuguese Júnior
Open; Campeonato Nacional de DIRT; Concurso
Internacional de Saltos; Campeonato do Mundo de
Voleibol de Praia; Mundial Universitário de Rugby
Sevens; Maratona do Porto; Festival Internacional de

Dança Desportiva e Road Show.
Acção: Convívios e Encontros de âmbito Desportivo
Estado: Em curso
Promotor/Parceiro: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Convívios e encontros de diversas
modalidades desportivas, organizadas, sobretudo
por entidades sedeadas no Concelho do Porto, que
contam com o apoio da PortoLazer e que têm em
comum a prática do desporto enquanto estilo de
vida saudável sem carácter competitivo, de que se
destaca: Porto Antigo – Passeio de BTT; Porto Bike
Tour; 2.º Raid Nocturno BTT Clube Paraíso da Foz
2010; Dia do Mini-Voleibol; Gira-Volei; Voleibol ao Ar
Livre; Domingos de Yoga; Sábados de Taichi; Futebol
Velhas Guardas e Dia do Mini Basquete;
Acção: Desporto Saúde
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Parceiros: Fundação Portuguesa de Cardiologia +
Associação Portuguesa de Osteoporose + Associação
Lágrima Humana + ADEXO + Associação Portuguesa
de Asmáticos
Descritivo: Programa anual que visa,
fundamentalmente, a promoção e sensibilização para
a adopção de hábitos de vida saudáveis, através da
prática de actividade física e do controlo de factores
básicos de saúde pública. Este programa compreende
diversas acções durante o ano e conta com a
colaboração de inúmeros parceiros.
Acção: AndaPorto
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Programa anual que visa a prática de
actividade física regular, através de caminhadas em
diversos percursos: Parque da Cidade; Jardins do
Palácio de Cristal; Parque de S. Roque; Baixa do
Porto e na orla marítima e fluvial da Cidade.
Acção: Festival PortoLazer
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Este festival reúne, anualmente, todos os

utentes que frequentam a Rede Municipal de Piscinas
e o Monte Aventino, os quais podem participar num
conjunto de actividades, nomeadamente: aulas de
fitness, actividades aquáticas, insufláveis, entre outras.
Acção: Porto Associativo
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Programa anual que visa,
fundamentalmente, o apoio às entidades promotoras
de desporto da Cidade.
Acção: Desporto sem Barreiras
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Programa anual que visa,
fundamentalmente, o apoio a entidades promotoras
de desporto adaptado da Cidade.
Acção: Atlas Desportivo da Cidade do Porto
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto; PortoLazer,
Empresa Municipal
Descritivo: Imagem actualizada da oferta instalada
na Cidade do Porto, no que se refere à dotação em
instalações e equipamentos e à rede de instituições
ligadas à promoção do desporto.
Acção: Requalificação e Criação de Espaços para
Desportos Urbanos e ao Ar Livre
Estado: Em curso
Promotores: PortoLazer, Empresa Municipal +
Secretaria de Estado da Juventude + UEFA +
Instituto do Desporto de Portugal + Federação
Portuguesa de Futebol
Descritivo: Implantação na malha urbana de mini
campos de futebol/basquetebol/voleibol e construção
de ciclovia.
Acção: Missão Verão Porto
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto + PortoLazer,
Empresa Municipal
Descritivo: Programa Municipal dirigido aos jovens
dos 6 aos 15 anos, durante as férias escolares de
verão e tem como objectivo a ocupação dos tempos
livres dos alunos através de várias actividades nos
espaços municipais, tais como o desporto, a arte o
ambiente e a cultura.
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PROMOÇÃO SOCIAL,
ASSOCIATIVISMO E CIDADANIA
Vector de Actuação:
Conhecimento da Realidade Juvenil
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Acção: Conhecimento da Realidade Juvenil –
Contribuição permanente
Estado: Em planeamento
Promotores: Câmara Municipal do Porto + Federação
Nacional das Associações Juvenis
Parceiros: Conselho Municipal de Juventude +
Gabinete de Estudos e Planeamento
Descritivo: Elaboração de estudos temáticos sobre
a juventude que permitam a concepção de medidas
no âmbito do Plano Municipal de Juventude e a
actualização de informação sobre a caracterização
sócio demográfica da realidade juvenil no Concelho
do Porto.
Acção: Conhecimento da Realidade Juvenil –
Divulgação da Realidade Juvenil
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiro: Federação Nacional das Associações
Juvenis
Descritivo: Divulgação, através de edição de
publicações, dos diferentes estudos e informação
sistematizada realizada no âmbito da acção
“Conhecimento da Realidade Juvenil – contribuição
permanente”
Acção: Conhecimento da Realidade Juvenil –
Organização de Jornadas de Reflexão
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Conselho Municipal de Juventude +
Federação Nacional das Associações Juvenis +
Federação Académica do Porto + Federação das
Associações Juvenis do Distrito do Porto
Descritivo: Organização de jornadas de reflexão e de
divulgação dos estudos temáticos produzidos.
Acção: Encontro da Juventude do Porto
Estado: Em curso

Promotor: Câmara Municipal do Porto + Federação
Académica do Porto
Descritivo: O Encontro Porto Jovem é um evento
anual, aglutinador de um conjunto de acções, que
visa colocar em destaque a iniciativa juvenil. É um
espaço de exposição, de partilha de experiências e
aprendizagens, de debate em torno de temas como:
a inovação, a criatividade e o empreendedorismo
(científico, tecnológico, artístico e social), bem como
de muita animação. Este pretende ser um portal que
mostra ao mundo os jovens do Porto, ultrapassandose as fronteiras da Cidade e do País.
Vector de Actuação: Voluntariado
Acção: Programa SMAV / Serviço Municipal de Apoio
ao Voluntariado
Estado: Em curso
Promotores: Câmara Municipal do Porto + Fundação
Porto Social
Parceiros: Instituições de Solidariedade Social +
Associações Recreativas, Culturais e de Lazer +
Organizações Não Governamentais + Empresas
Descritivo: O Serviço Municipal de Apoio ao
Voluntariado é uma iniciativa conjunta da Autarquia
e da Fundação Porto Social, tendo como objectivo
essencial criar um ponto de confluência entre
a procura de um local onde praticar actos de
voluntariado (cidadão), e a oferta existente no
momento (instituição). Sedeado no Gabinete do
Munícipe, este serviço é prestado aos cidadãos
através de dois suportes: presencial e internet. O
cidadão candidato a voluntário encontrará neste
serviço um aplicativo informático que lhe permitirá
encontrar um local onde poderá exercer voluntariado.
Acção: FAP no Bairro - Centro Comunitário no Bairro
do Carriçal
Estado: Em curso
Promotores: Federação Académica do Porto
Parceiros: Secretaria de Estado do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior + Câmara
Municipal do Porto + Universidade do Porto +
Instituto Politécnico do Porto + Universidade Católica

Portuguesa + Instituto Português da Juventude +
Abraço
Descritivo: Projecto-piloto, inovador em Portugal, tem
como objectivo fundamental estimular o voluntariado
estudantil junto das populações, através de diversas
actividades de cariz cultural e formativo.
Neste centro comunitário, os estudantes da academia
do Porto irão prestar serviço de voluntariado, com
uma importante vertente formativa e cultural,
promovendo a responsabilidade social dos estudantes
e contribuindo assim para a melhoria da qualidade de
vida daquela comunidade.
Vector de Actuação: Cidadania
Acção: SMAC – Serviço Municipal de Apoio ao
Consumidor
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Serviço Municipal de Apoio ao
Consumidor (SMAC), conforme a própria designação
o indica, é uma estrutura que tem como principal
preocupação e objectivo informar os cidadãos
sobre os direitos que lhes assistem na sua
condição de consumidores, nomeadamente, os
previstos no quadro normativo legal de referência,
bem como apoiá-los em situações de conflito,
independentemente das faixas etárias em que se
encontram.
Acção: Espaço Internet do Gabinete do Munícipe
(EIGM)
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Agência para a Sociedade do
Conhecimento + Portugal Digital
Descritivo: O Espaço Internet do Gabinete do
Munícipe é um espaço público de familiarização, de
experimentação, de disseminação e de aprendizagem
das “linguagens” da informática, tendo como
missão massificar e generalizar a utilização das
novas tecnologias de informação e comunicação
(TIC). Promover a igualdade no acesso às TIC, bem
como facilitar e estimular o uso da Internet, são os

objectivos essenciais e genéricos do Espaço Internet
do GM, que para tanto disponibiliza 28 postos de
trabalho - 20 para acesso generalizado, dois dos
quais equipados com software para cidadãos com
necessidades especiais, e 8 para formação.
Vector de Actuação:
Infra-estruturas e Tecnologias
Acção: Casa das Associações – Instalação da sede da
Federação Associações Juvenis do Distrito do Porto
Estado: Em curso
Promotor: Federação das Associações Juvenis do
Distrito do Porto
Parceiro: Porto Vivo/Sociedade de Reabilitação
Urbana + Câmara Municipal do Porto + IPJ
Descritivo: A Casa das Associações funcionará
em molde similar a um “ninho de empresas”
no sector associativo, procurando estimular e
oferecer condições para o desenvolvimento do
empreendedorismo jovem na área social, cultural,
desportiva, animação, ambiental, etc. Localiza-se
numa área “nobre”da Cidade do Porto, onde se
encontra o foco da política de reabilitação urbana.
Dado o incontornável cariz juvenil, é um “porto”
para grupos de jovens e suas associações, um pólo
dinamizador de múltiplas actividades com impacto
local, regional e internacional.
A Casa das Associações compreende várias
valências, tais como: espaço público de convívio que
privilegiará a informação juvenil; espaço dedicado
ao acesso às novas tecnologias de informação; área
polivalente para realização de eventos associativos
como seminários, iniciativas culturais, entre outras,
afirmando pública e politicamente o movimento
associativo juvenil; área administrativa onde as
associações terão o seu “espaço sede”; área
comprometida à formação de dirigentes associativos.
Acção: Pólo Zero da Universidade do Porto
Estado: Em curso
Promotor: Federação Académica do Porto
Parceiros: Câmara Municipal do Porto + Porto Vivo/
Sociedade de Reabilitação Urbana + BragaParques
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Descritivo: Trata-se de disponibilizar um espaço para
a Federação Académica do Porto, no âmbito do
processo de concepção, construção e exploração que
a Câmara Municipal Porto concursou, para a Praça de
Lisboa, e que teve como vencedor a BragaParques,
inclui uma megalivraria.

Acção: Projecto Primavera da Europa
Estado: Em Curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Divulgação de iniciativas relativas à
Primavera da Europa/Apoio à organização de eventos
do 9 de Maio – Dia da Europa.

Acção: Benefício fiscal único e excepcional à
Universidade do Porto
Estado: Em curso
Promotor: Universidade do Porto
Parceiro: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: A reabilitação urbana e a re-habitação
do Centro Histórico do Porto são dois objectivos
centrais e prioritários na política municipal cuja
finalidade é transformar o centro da Cidade num pólo
dinâmico e de atracção, capaz de impedir tanto a
perda de residencialidade, como contribuir para a sua
animação seja diurna, seja nocturna.
Neste contexto, a Câmara Municipal do Porto,
submeteu uma proposta à Assembleia Municipal,
para a concessão de um tratamento único e
excepcional à Universidade do Porto, traduzido num
benefício fiscal, na modalidade de redução, pelo
prazo de quatro anos.
A Universidade do Porto, para os próximos cinco
anos tem, no seu plano de actividades, vários
investimentos, com reflexos significativos na Cidade.

Acção: Divulgação das Instituições da União Europeia
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Divulgação de brochuras sobre as
instituições europeias e outras instituições.

Vector de Actuação:
Informação e Divulgação
Acção: Manual orientador para a organização de
iniciativas
Estado: Em concepção
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Manual de procedimentos, disponível
online, contendo toda a tramitação dos processos
relativos a pedidos de infra-estruturação no âmbito de
iniciativas da juventude e regulamento para cedência
de bens e equipamentos, contendo regras e critérios
de atribuição dos apoios.

Acção: Apoio a Eventos – Meeting Industry
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Associação de Turismo do Porto e
Norte de Portugal – Agência Nacional + Reitoria
da Universidade do Porto + Universidade Católica
Portuguesa + Instituto Politécnico do Porto
Descritivo: Facilitar a promoção internacional de
produtos dirigidos à comunidade académica e
científica internacional que sejam capazes de atrair
eventos ou congressos de promoção e divulgação
científica para a Cidade. Esta acção materializa-se
através do apoio logístico e da cedência de material
promocional do Porto com objectivo de divulgar
a oferta turística da Cidade, orientar o período de
permanência na Cidade e potenciar futuras visitas.
Este apoio é feito, em alguns casos, directamente a
associações de estudantes que promovem encontros
na Cidade e, ainda, em articulação e parceria com a
delegação regional do produto MI no Porto.
Acção: Divulgação de Iniciativas
Estado: Em curso
Promotor: PortoLazer, Empresa Municipal
Descritivo: Apoio na difusão e divulgação de
iniciativas que se realizam na Cidade, promovidas
por entidades externas, cujo apoio pode ir desde a
concessão de licenças à colocação de muppies e
outdoors no espaço público, entre outros.

Vector de Actuação: Recursos e Benefícios
Acção: Infra-estruturação de Iniciativas no âmbito da
Juventude
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto + PortoLazer,
Empresa Municipal
Descritivo: Disponibilização de apoio logístico,
suporte técnico, cedência de espaços e equipamentos
com vista a favorecer a realização de iniciativas com
interesse para a juventude na Cidade.
Acção: Cartão Jovem Municipal
Estado: Em curso
Promotores: Movijovem + Câmara Municipal do Porto
Parceiros: Casa da Música + HubPorto + STCP
Serviços + Fundação da Juventude
Descritivo: Confere um conjunto de vantagens
adicionais ao cartão de âmbito nacional e europeu e
destina-se a jovens do Concelho do Porto dos 12 aos
30 anos. Abrange o domínio cultural e desportivo,
inovação e empreendedorismo, turismo e mobilidade.
Acção: Mobilidade – Proposta do Fórum da Federação
Académica do Porto
Estado: Em concepção
Promotor: Câmara Municipal do Porto + Sociedade
de Transportes Colectivos do Porto (STCP) + Metro
do Porto
Descritivo: Criação de um programa de mobilidade
que una os locais de diversão nocturna, devidamente
acompanhado de uma campanha de sensibilização
para a não condução sob o efeito do álcool. Este
programa deverá funcionar nas noites de sexta-feira e
sábado, bem como em vésperas de feriado.
Acção: Implementação de um Sistema Público de
Bicicletas, na zona da Asprela, no âmbito do Projecto
Europeu CiViTAS ELAN
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiros: STCP - Sociedade de Transportes
Colectivos do Porto, S.A. + OPT - Optimização e
Planeamento de Transportes, S.A.
Descritivo: O principal objectivo desta medida é

introduzir um sistema de aluguer de bicicletas, na
zona da Asprela, e instalar locais de aparcamento
adequados, de modo a fomentar o uso da bicicleta
como modo de transporte diário.
O sistema público de aluguer de bicicletas está
inserido na medida 6.4-OPO (Serviços Inovadores) do
Projecto Europeu CiViTAS ELAN.
Acção: Portal da Juventude
Estado: Em planeamento
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: Concepção de um portal que
disponibilizará informação sobre a oferta Municipal e
não Municipal na área da juventude.
Acção: Prémio PORTO JOVEM
Estado: Em curso
Promotores: Câmara Municipal do Porto + Águas do
Porto, EM
Descritivo: O Prémio Porto Jovem é dirigido às
Associações Juvenis e Associações de Estudantes
e visa reconhecer publicamente o papel destas na
construção de consciência social, cidadania activa e
participação democrática dos jovens.
São elegíveis as Associações Juvenis e Associações
de Estudantes com sede na Cidade do Porto
que, ao longo do ano tenham desenvolvido, no
espaço geográfico da Cidade, acções/projectos/
actividades em torno de uma temática que é definida
anualmente.
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CRIATIVIDADE, CIÊNCIA E
CONHECIMENTO
Vector de Actuação: Infra-estruturas e
Tecnologias
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Acção: Site Portorama
Estado: Em curso
Promotor: Associação Porto Digital
Descritivo: Plataforma para partilha de fotos da
Cidade do Porto que se destina a fomentar uma
comunidade disposta a criar uma colecção de fotos
sobre a diversidade do Porto. Assim, permite a
colocação de fotos georeferenciadas e a associação
de tags, para além da partilha com a comunidade
através de uma rede peer-to-peer. Os conjuntos
de fotos são disponibilizados pela comunidade
Portorama e pesquisáveis pela sua localização,
título, autor e tags atribuídas. Todas as fotos são
armazenadas de uma forma descentralizada e sob o
regime de licenciamento Creative Commons.
Acção: Rede Comunitária de Fibra Óptica
Estado: Em curso
Promotor: Associação Porto Digital
Parceiro: Universidade do Porto
Descritivo: Rede comunitária de fibra óptica que
cobrirá 99% da Cidade até final de 2013. Serão
colocados mais de 1000 km de fibra na horizontal
e mais de 1500 km de fibra na vertical. Esta infraestrutura irá potenciar o surgimento de conteúdos
e serviços de nova geração na Cidade, bem como
novos investimentos de valor acrescentado.
Acção: Wi-Fi Porto Digital
Estado: Em curso
Promotor: Associação Porto Digital
Descritivo: Disponibilização de acesso gratuito à
internet em 50 locais emblemáticos da Cidade,
incluindo locais de cultura e lazer.
Acção: Site O Porto em 3D
Estado: Em curso
Promotor: Associação Porto Digital
Parceiros: Faculdade de Engenharia da Universidade

do Porto + Centro de Investigação em Ciência e
Tecnologias das Artes (CITAR – Universidade Católica)
+ AEIOU, SA
Descritivo: Acção de âmbito tecnológico que consiste
na modelação dos edifícios emblemáticos da Cidade
e sua inserção numa plataforma virtual.
Acção: Site Porto Compasso/Carta Cultural e Turística
Estado: Em curso
Promotor: Associação Porto Digital
Parceiros: Museus da Cidade + AEIOU, SA
Descritivo: Criar um portal com informação virtual
e turística da Cidade, com especial ênfase para
conteúdos culturais e conteúdos dos museus.
Acção: Sessões de Astronomia
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Ciência e Desenvolvimento –
Planetário
Parceiro: CAUP – Centro de Astrofísica da
Universidade do Porto
Descritivo: Exibição de sessões lúdico-científicas
direccionadas para a Astronomia. As sessões
versam sobre o conhecimento do Céu nocturno;
as Constelações; o Sistema solar, Nebulosos e
Galáxias; Enxames de estrelas; Eclipses do Sol e
da Lua os telescópios mais avançados que existem
para investigação do Universo e outras informações
para melhor compreensão da Astronomia e das
tecnologias que lhe estão associadas.
Acção: Novo Portal do Turismo do Município do Porto
Estado: Em planeamento
Promotores: Câmara Municipal do Porto + Associação
Porto Digital
Parceiros: Empresas, entidades e individuais ligados
à tecnologia + Empresas, entidades e individuais
ligados à organização dos produtos + Empresas,
entidades e individuais ligados à comercialização de
produtos turísticos + Trade + Partes interessadas no
sector do turismo do Porto e Norte de Portugal
Descritivo: O novo Portal de Turismo do Município do
Porto tem como visão maximizar as oportunidades
que advêm das tecnologias, contribuindo para a
competitividade do Município e da região no mercado

nacional e internacional como uma experiência
integrada e inovadora de relação com o destino
turístico.
Destacando-se a Cidade do Porto como um
importante pólo de estudo e de emprego, o portal
pretende também reforçar e promover a sua
capacidade de atracção de estudantes provenientes
de outras zonas do país e do estrangeiro e apoiar os
residentes, disponibilizando conteúdos e serviços
diversificados em vários idiomas.
Vector de Actuação: Recursos e Benefícios
Acção: Residências Porto Cidade de Ciência
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Porto Social – Porto Cidade de
Ciência
Descritivo: Estruturas residenciais para acolhimento
temporário de profissionais, que se desloquem
à Cidade do Porto para exercer actividade em
departamentos universitários, centros de investigação
científica, tecnológica ou artística. Estas estruturas
funcionam em 2 apartamentos mobilados e
equipados.
Acção: Autocarro Vivacidade
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Porto Social – Porto Cidade de
Ciência
Descritivo: Equipamento utilizado para o transporte
nas actividades do Porto Cidade de Ciência
(programas de visitas organizadas, passeios
temáticos e outras actividades realizadas pelo
projecto) assim como, no transporte em eventos
científicos (seminários, conferências, cursos de
Verão da Universidade Júnior) promovidos por outras
entidades como forma de apoio logístico. Ligação
entre os vários centros universitários de investigação,
instituições culturais, empresas e associações
empresariais ligadas ao desenvolvimento tecnológico
e inovação.

Vector de Actuação: Conhecimento e
Divulgação Científica
Acção: Concurso Descobre Outra Cidade
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto + Câmara
Municipal de Lisboa
Descritivo: Destinado aos alunos do 12.º Ano de
Escolaridade que frequentam os estabelecimentos de
ensino da rede pública das cidades do Porto e Lisboa,
visando a elaboração de trabalhos subordinados ao
tema “Duas Cidades, os Mesmos Desafios no Futuro”.
Os trabalhos devem focar ou explorar temas
inovadores, de carácter urbano, cultural ou
tecnológico e o resultado final dos trabalhos pode
ser um relatório, ensaio, objecto tridimensional
diverso, programa informático, filme em suporte
vídeo ou DVD, página na internet, trabalho de suporte
multimédia ou outro.
Acção: Debates Inter-Jovens
Estado: Em concepção
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Parceiro: Museu de História Natural da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto
Descritivo: Debates entre jovens com a moderação
de um ou mais especialistas sobre áreas específicas:
conservação da natureza, sustentabilidade do
Planeta, novas tecnologias, ciência, livros e leitura.

Acção: Semana da Ciência
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Porto Social – Porto Cidade de
Ciência + Universidades +Faculdades + Centros de
Investigação + Instituições com actividade científica
+ Empresas
Parceiros: Diversas Unidades orgânicas da
Universidade do Porto (Faculdades e Centros de
Investigação) + Universidade Católica do Porto
(Escola Superior de Biotecnologia) + Universidade
Fernando Pessoa
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Descritivo: Promoção de um conjunto de acções de
rua, concertadas e integradas, para divulgação da
ciência e da tecnologia.
Estas acções são realizadas no espaço público, em
locais de grande afluência, como seja, estações de
metro, bibliotecas da cidade e/ou algumas praças do
centro da Cidade.
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Acção: Ciclo de Conferências “Novos Triângulos”
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Porto Social – Porto Cidade de
Ciência
Descritivo: Encontros que procuram estimular o
cruzamento de diferentes olhares sobre as relações
entre ciência, sociedade e cultura, criando um espaço
de comunicação que evidencie o potencial científico
desta região.
Acção: Roteiros Científicos
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Porto Social – Porto Cidade de
Ciência
Parceiros: Fundação Porto Social – Porto Cidade de
Ciência + Universidades +Faculdades + Centros de
Investigação + Instituições com actividade científica
+ Empresas
Descritivo: Os Roteiros Científicos têm como objectivo
dar a conhecer os recursos da ciência e da tecnologia
do nosso território. Centrados em diferentes temáticas
de grande actualidade, cada roteiro proporciona
um conjunto de actividades: visitas a centros de
investigação, laboratórios e outros locais onde se
“faz ciência”, palestras e debates com especialistas,
actividades experimentais, saídas de campo, visitas a
museus de ciência ou exposições sobre as temáticas
abordadas.
Acção: Ciclo de Ciência e Serões da Bonjóia
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Porto Social – Porto Cidade de
Ciência
Descritivo: Integrando os serões da Bonjóia, o
Ciclo Porto Cidade de Ciência apresenta todos os
meses alguns temas científicos da actualidade e
de aplicação ao nosso quotidiano. Também se dará

continuidade às sessões de debate em torno de
livros, obras de relevo científico, lançadas pela editora
Gradiva e por outras editoras, sempre com a presença
dos autores.
Acção: Colecção “Porto Cidade de Ciência”
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Porto Social – Porto Cidade de
Ciência
Parceiro: Gradiva Publicações, LDA
Descritivo: Linha editorial para publicação de
estudos, trabalhos biográficos, correspondências
ou compilações dos saberes produzidos por ou
sobre personalidades ligadas à Ciência. A Colecção
“Porto Cidade de Ciência”, já com 3 títulos editados,
um deles em 2.ª edição, pretende operacionalizar
o objectivo específico de promover a cultura
científica dos cidadãos, através da divulgação do
conhecimento e dos saberes e das figuras, cientistas
e investigadores, que lhe estão associadas.
Acção: Laboratórios Hands ON
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Ciência e Desenvolvimento –
Planetário
Parceiro: CAUP – Centro de Astrofísica da
Universidade do Porto
Descritivo: Estes laboratórios compreendem a
experimentação e manipulação de instrumentos,
tendo por objectivo: descodificar a luz com a
montagem de um espectroscópio; medir a distância
às Estrelas pelo método Paralaxe; aprender a
calcular as distâncias, por ex., da Terra à Lua, usando
um simples transferidor e com a utilização de um
instrumento simulador da posição do Sol poder
representar as posições solares para qualquer lugar
do Hemisfério Norte.
Acção: Fórum Ciência e Educação
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Ciência e Desenvolvimento –
Teatro Campo Alegre + Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto.
Descritivo: Conferências organizadas no âmbito do
Fórum Ciência e Educação, proferidas por grandes

individualidades do universo intelectual. Este ciclo de
conferências pretende sensibilizar a sociedade civil e
os agentes que de perto interagem com a educação
para aquilo que é a possível ligação entre ciência,
educação e cultura.
Acção: Prémio Fundação Ciência e Desenvolvimento
Despertar para a Ciência
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Ciência e Desenvolvimento –
Teatro Campo Alegre
Parceiro: BIAL
Descritivo: Este prémio é destinado a alunos
portadores de necessidades educativas especiais
do Ensino Secundário das Escolas da Rede
Pública do Concelho do Porto, tendo por objectivo
estimular a actividade criativa de jovens cientistas
e investigadores no âmbito das Ciências Básicas Matemática e Ciências da Computação, Ciências
Físicas e Ciências da Vida - e das Ciências Sociais
e Humanas. O(s) aluno(s) com o trabalho projecto
vencedor será(ão) contemplado(s) com um
prémio monetário pela BIAL de valor a determinar
anualmente.
Acção: Laboratório Aberto
Estado: Em curso
Promotores: Instituto de Patologia e Imunologia
Molecular da Universidade do Porto + Câmara
Municipal do Porto
Descritivo: Espaço que tem por objectivo principal o
ensino experimental das ciências. O “Saber - Fazer
- Saber” é o convite que é feito ao aluno. Aqui, cada
um poderá, com a ajuda dos monitores, descobrir
novas formas de pensar e encontrar respostas para as
suas dúvidas científicas. É um espaço livre e acessível
a toda a comunidade.

Vector de Actuação: Ambiente e
Sustentabilidade
Acção: Centros de Educação Ambiental
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: A rede Municipal de Centros de Educação
Ambiental promove um programa permanente
de oficinas de educação ambiental, de acesso
maioritariamente gratuito, adequadas a diferentes
grupos alvo e versando temáticas ambientais
como “redução e separação de resíduos”, “água”,
“biodiversidade”, “energia”, “ruído”, “consumo
sustentável”, entre outras.
Acção: Oficinas Sazonais
Estado: Em curso
Promotor: Câmara Municipal do Porto
Descritivo: O programa de Oficinas Sazonais
consiste na dinamização de acções de formação e de
sensibilização sobre vários temas relacionados com
o ambiente, dirigidas a vários públicos-alvo, desde
crianças a adultos, e que funcionam normalmente
durante o período de férias escolares na rede de
Centros de Educação Ambiental.
Acção: Experiências Interactivas
Estado: Em curso
Promotor: Fundação Ciência e Desenvolvimento –
Pavilhão da Água
Descritivo: Espaço com 20 experiências interactivas
que pretendem demonstrar a importância da água
para a vida. O dinamismo em torno da água, procura
sensibilizar os visitantes para os problemas da
escassez dos recursos hídricos, visando também
a educação ambiental, principalmente dos grupos
escolares.
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0.3 - Reflexão Final
O Plano Municipal de Juventude é o documento
que, para além de observar diferentes dimensões
da realidade dos jovens da Cidade do Porto, define
a estratégia e a orientação da política de juventude
do Município, contemplando medidas, programas e
acções cujo fim último é proporcionar aos jovens a
apropriação e a fruição da Cidade, tornando-a sua.
A capacitação juvenil deve ser entendida com um
meio e um fim em si mesmo, devendo o processo
de elaboração das políticas de juventude envolver
a sociedade civil no debate público em torno dos
problemas colectivos, integrar os contributos
prestados na sua definição, cooptar sinergias,
negociar a sua implementação e desta forma, coresponsabilizar todos os intervenientes.
O Plano Municipal de Juventude é participado
pelas diferentes unidades orgânicas do Município
e entidades externas a este, no pressuposto de
que a estrutura técnica e política seja o garante da
concretização das medidas/programas e acções,
orientadas pelo ideário juvenil para a resolução dos
desafios da modernidade.
Harmonizar as premissas políticas e configurações
de ideal de Cidade requer competências e habilidade
na sua formulação, fazendo acontecer políticas com
características específicas, tais como:
A integralidade assente na articulação das diferentes
dimensões, traduz uma visão da juventude nos
seus múltiplos “palcos” da vida, que traz ao PMJ
a completude e complementaridade necessárias;
a prospectividade desperta e capacita os jovens
para intervenções futuras mais informadas e
versáteis; o empowerment, transversal a todas
as medidas do plano, gerador de autonomia e
autodeterminação; a diversidade entendida como
oportunidade, valorizando a diferença e integrando
os seus contributos; a permeabilidade que caracteriza
as medidas do PMJ, significando a abertura às

aprendizagens sociais, à negociação, à inovação,
tornando-as flexíveis e por isso adequadas às
especificidades da população juvenil, evitando a
uniformização redutora.
Será então, de questionar se estará o Plano Municipal
de Juventude a contribuir para a construção e
prossecução do ideal de Cidade?
Esta é a preocupação central dos promotores do
plano e que impulsiona a sua actuação em prol de
um modelo de cidade que promova oportunidades e
propicie novas perspectivas à população juvenil.
A cidade que estamos a consolidar e que deixaremos
de legado às futuras gerações privilegia a educação
como factor de progresso e harmonia social, a
diversidade cultural como fonte de inspiração e
aprendizagem, o espírito empreendedor e criativo
como alicerce de novas e arrojadas soluções, a
cultura de cidadania como semente para uma
sociedade mais esclarecida e responsável nas suas
decisões, mais justa e participada.
… Preserva a memória do seu património, alarga
e garante oportunidades e acesso à cultura, à
animação, ao lazer e ao desporto, (re)inventa os
espaços que absorvem esta dinâmica, renova-se a
cada momento, em cada quarteirão tirando o máximo
partido da velocidade dos acontecimentos e da
atracção e afluência dos jovens ao Porto.
… Entende a produção científica e tecnológica e
a sustentabilidade ambiental como vectores de
desenvolvimento social, económico e de afirmação
internacional, sendo que esta relação deve ser
alimentada de forma harmoniosa, preservando-se
os valores humanísticos e princípios éticos. Elege a
comunicação virtual e a mobilidade como forma de
democratizar o acesso ao conhecimento, aos serviços
e estreitar as relações sociais.
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A Cidade que estamos a consolidar depressa nos
transporta para onde queremos ir, fazer e usufruir
da diversidade que tem para oferecer, do que nela
acontece.
Em suma, o Porto tem vindo a assumir uma
maior visibilidade e competitividade no contexto
nacional e internacional com reflexo na vitalidade
residencial e turística da Cidade, reforçando nos seus
cidadãos, sobretudo, nas novas gerações o sentido
de identidade, sentimento imprescindível que os
impulsiona na construção de um futuro melhor.
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