
Data: 18 e 19 de Fevereiro de 2013
PROGRAMA OFICIAL

15:00 Visita à Fundação Porto Social (Quinta da Bonjóia)
Programa "Porto Aconchego"
Projecto "Porto Amigo"

17:00 Sala da Vereação, Câmara Municipal do Porto
Projecto "Porto de Futuro"
Projecto "Educação para os Valores"

18:00 Sala D. Maria, Câmara Municipal do Porto
Recepção do Senhor Presidente da Câmara Municipal do 
Porto à Comissão Parlamentar para a Ética, a Cidadania e a 
Comunicação, e apresentação de cumprimentos, seguida de 
breve reunião para troca de informações

09:30 Casa do Infante
Programa "Sim Cultura"
Projecto "Memórias com Sabor"

Projecto "Histórias ao Ouvido" – crianças internadas

11:30
RTP - Centro de Produção Norte

15:00
Reunião ordinária da Comissão para a Ética, a Cidadania e 
a Comunicação, na Sala das Sessões da Câmara Municipal 
do Porto

Porto Aconchego

INFORMAÇÃO GENÉRICA: O Pelouro do Conhecimento e Coesão Social da Câmara Municipal do Porto tem como estratégia global de intervenção a promoção da justiça social 
através de uma visão concertada entre a educação, a cultura, a ciência e a ação social. Esta estratégia tem sido desenrolada através do Centro de Inovação Social do Porto, pioneiro a 
nível nacional, e que pretende articular as diferentes modalidades de intervenção na área social através de modernas estratégias de inovação e empreendedorismo social.

VISITA DE TRABALHO AO PORTO - COMISSÃO PARLAMENTAR PARA A ÉTICA, A CIDADANIA E A COMUNICAÇÃO 

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS

Dia 18, PARTE DA TARDE

Dia 19, PARTE DA MANHÃ



Porto amigo

Educação para os Valores

Porto de Futuro

SIM Cultura

Memórias com Sabor

Histórias ao Ouvido



Roteiro pelos Projetos Sociais
Apresentação do Programa e Testemunho sénior/jovem
Apresentação do Projecto e Testemunho de participantes
Roteiro pelos Projetos Educativos
Apresentação do Programa e Testemunho de empresa/agrupamento
Apresentação do Programa e Testemunho de parceiros

Roteiro pelos Projetos Culturais
Apresentação do Programa
Apresentação do Projecto e Testemunhos de sénior/instituição
Projeto de Inclusão
Apresentação do Projeto e Testemunho do hospital e família da criança
Visita às instalações, acompanhada por um membro do Conselho de Administração da RTP S.A., 
seguida de reunião para troca de informações. 

O Programa Aconchego, implementado desde 2004, aposta nas relações de proximidade entre 
estudantes universitários e seniores que vivem no concelho do Porto. Este programa visa o 
combate à solidão e apoio aos seniores na promoção do seu bem-estar e ao mesmo tempo 
proporciona aos jovens estudantes universitários um lar, a baixo custo, onde podem conviver com o 
"saber" adquirido pela experiência da vida dos mais velhos.

: O Pelouro do Conhecimento e Coesão Social da Câmara Municipal do Porto tem como estratégia global de intervenção a promoção da justiça social 
através de uma visão concertada entre a educação, a cultura, a ciência e a ação social. Esta estratégia tem sido desenrolada através do Centro de Inovação Social do Porto, pioneiro a 
nível nacional, e que pretende articular as diferentes modalidades de intervenção na área social através de modernas estratégias de inovação e empreendedorismo social.

VISITA DE TRABALHO AO PORTO - COMISSÃO PARLAMENTAR PARA A ÉTICA, A CIDADANIA E A COMUNICAÇÃO 

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS



O projeto "Porto Amigo", implementado desde 2009 pela Câmara Municipal do Porto, através da 
Fundação Porto Social, já reabilitou mais de 15 habitações degradadas.
O Projeto visa a realização de obras de adaptação em habitações de cidadãos idosos com 
mobilidade reduzida, em situação comprovada de pobreza, residentes em casa própria ou 
arrendada, e tem como objetivo melhorar os níveis de salubridade, acessibilidade e conforto das 
habitações da população sénior dependente, a residir no concelho do Porto.

Projeto pluridisciplinar, dirigido a alunos do 9º ano do ensino básico das escolas do Porto. 
Desenvolve-se através de 10 unidades temáticas específicas: Relações interpessoais, Educação para 
os direitos humanos, Educação sexual; Educação para a saúde, Educação para o ambiente e 
desenvolvimento sustentável; Educação para a preservação e defesa do património público, 
Educação para a cultura e Educação financeira, Inovação e empreendedorismo social e Educação 
para o trabalho.
Projeto inovador que aproxima a comunidade educativa de uma rede de parceiros empresariais, o 
que evidencia que a educação, sendo determinante para o desenvolvimento de uma sociedade 
mais justa, coesa e competitiva, é uma tarefa que deve mobilizar a sociedade civil. Cada 
agrupamento escolar tem um parceiro empresarial com o qual trabalha em inúmeros projetos, com 
ganhos para ambas as partes.
A criação do SIM Cultura, em 2010, foi uma marca de mudança. Este serviço integra pivots dos 
museus, bibliotecas, arquivos, educação, Fundação Porto Social e Teatro do Campo Alegre e tem 
como objetivo aproximar a oferta da procura, a nível de programação cultural. Essa aproximação 
passa pela divulgação e pela articulação da programação, mas também pela criação de projetos 
transversais que vão ao encontro das necessidades e interesses dos diversos públicos – escolas, 
lares, instituições.
A gastronomia é parte integrante da história, cultura e memórias do Porto e das suas gentes. 
Memórias com sabor é um projeto que envolve a população sénior do Porto e que procura, através 
de uma série de iniciativas culturais, sociais, e lúdicas promover a recolha e partilha de memórias 
gastronómicas entre a população sénior da cidade.
Projeto de promoção da leitura, para crianças doentes em internamento – parceria Hospital Santo 
António, Pediatria.


