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1 — Objetivo da visita
No âmbito das suas competências a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação
efetuou nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2013 uma visita de trabalho ao Porto, no âmbito do
acompanhamento «das políticas relativas à promoção do voluntariado, do associativismo e da
responsabilidade social das entidades públicas e privadas» e tendo como objetivo proceder a alguns
roteiros por alguns projetos sociais, educativos, culturais e de inclusão».
O

programa

detalhado

da

visita

pode

ser

consultado

em

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94567.

2 — Delegação

A delegação, constituída pelo Senhor Presidente, Deputado Mendes Bota, e pelos Deputados
Carla Rodrigues (PSD), Francisca Almeida (PSD), Maria da Conceição Caldeira (PSD), Odete Silva
(PSD), Paulo Rios de Oliveira (PSD), Manuel Seabra (PS), Jacinto Serrão (PS), Pedro Delgado Alves
(PS), Margarida Netto (CDS-PP) e Orísia Roque (CDS-PP), chegou à Fundação Porto Social, na Quinta
da Bonjóia, às 13 horas e 30 minutos, tendo sido recebida pela Senhora Vereadora do Conhecimento e
da Coesão Social da Câmara Municipal do Porto, Guilhermina Rêgo, pela Administradora Executiva da
Fundação Porto Social, Raquel Castello-Branco, e pela Assessora da Vereação, Inês Maria Spratley
Ferreira Moura Borges, após o que se seguiu um almoço volante.
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Durante a visita os Deputados Cecília Meireles (CDS-PP) e Nuno Reis (PSD) eleitos pelo círculo
eleitoral do Porto juntaram-se à delegação.
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3 — Visita à Fundação Porto Social

Por volta das 15 horas e 30 minutos começou a reunião de trabalho, usando desde logo da
palavra a Senhora Vereadora Guilhermina Rêgo, dando as boas vindas à delegação da Assembleia da
República e feito a apresentação da Fundação Porto Social, instituição particular de utilidade pública,
criada em 1995 por iniciativa da Câmara Municipal, tendo como objetivos contribuir para a promoção
da inclusão e coesão social, colaborar ativamente para melhorar a qualidade de vida dos portuenses e
potenciar o trabalho em rede das diversas instituições que prestam apoio social, identificando,
analisando e dando resposta, direta ou indiretamente, a problemas de grupos de pessoas com
necessidades específicas, sempre em interação com a cidade do Porto. Referiu-se, em concreto, à
utilização de espaços municipais nas áreas cultural e educacional para que a população possa usufruir
dos mesmos, à integração social, aos Programas Aconchego, Porto Amigo e Música para Todos, à
Orquestra Juvenil da Bonjóia, ao Programa Férias na Quinta, à rede social de combate à exclusão
social, à campanha de recolha de alimentos, ao apoio aos projetos de inovação social e a toda uma
série de programas que estão a ser desenvolvidos nesta área.
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3.1 — Programa Aconchego
Usou de seguida a palavra a Senhora Administradora Raquel Castello-Branco, responsável
pelo Programa Aconchego, sendo dirigido a pessoas com mais de 60 anos, residentes na cidade do
Porto, que vivam sós ou com os cônjuges, e possuam condições na sua residência para o acolhimento
de estudantes universitários, com idade entre os 18 e os 35 anos, não residentes no Porto, e que
queiram comprometer-se com o acompanhamento e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.
Este Programa, assente numa perspetiva intergeracional, de combate à solidão e isolamento
dos seniores, consiste no alojamento de jovens universitários em habitações de seniores residentes no
município do Porto, a título gratuito ou com uma comparticipação simbólica nas despesas de água e
energia, e o seu acompanhamento e avaliação são da responsabilidade da equipa técnica da Fundação
Porto Social.
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Após esta intervenção foi dado um testemunho por uma sénior e uma estudante que fazem
parte do referido Programa, tendo-se seguido um período de debate, em que usaram da palavra o
Senhor Presidente da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, Deputado Mendes Bota, e
os Senhores Deputados Carla Rodrigues (PSD), Francisca Almeida (PSD) e Nuno Reis (PSD). A
apresentação

pode

ser

consultada

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94567.
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3.2 — Programa Porto Amigo

Num segundo painel foi apresentado por Teresa Branco, da Fundação Porto Social, o
Programa «Porto Amigo», realizado através de uma parceria entre a Câmara Municipal do
Porto/Fundação Porto Social e o Grupo Mota-Engil, no âmbito da sua estratégia e política de
responsabilidade social. O Programa Porto Amigo tem como finalidade a realização de obras de
adaptação e de melhoria dos níveis de mobilidade e de salubridade das habitações da população
sénior dependente do concelho do Porto, em situação de comprovada pobreza. A execução,
acompanhamento e avaliação do programa são realizados por elementos das entidades promotoras. A
triagem e seleção das habitações a intervencionar são realizadas de acordo com o regulamento do
programa.
Após esta apresentação foi dado também um testemunho por uma sénior, tendo-se seguido
um período de debate, em que usaram da palavra o Senhor Presidente da Comissão para a Ética, a
Cidadania e a Comunicação, Deputado Mendes Bota, e os Senhores Deputados Carla Rodrigues (PSD),
Francisca Almeida (PSD) e Paulo Rios de Oliveira (PSD).
Esta

apresentação

pode

ser

consultada

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94567.
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4 — Visita à Câmara Municipal do Porto
Por volta das 16 horas e 30 minutos a delegação, a que se juntou a Senhora Deputada Isabel
Oneto (PS), dirigiu-se à Câmara Municipal do Porto onde, na Sala da Vereação, e depois de uma breve
introdução feita pela Senhora Vereadora do Pelouro do Conhecimento e Coesão Social da Câmara
Municipal do Porto, Guilhermina Rego, foram apresentados, respetivamente, os Projetos «Educação
para os Valores» e «Porto de futuro».

4.1 — Projeto «Educação para os Valores»

Branca Soares da Costa, da Divisão Municipal da Educação da Câmara Municipal do Porto, fez
a apresentação do Projeto «Educação para os Valores», programa educativo que assenta em parcerias
entre escolas e empresas que, em conjunto, implementam projetos desenhados em torno de vetores
de atuação estruturantes — consultoria de gestão, empreendedorismo e cidadania, modelos de
referência, prevenção do abandono escolar e promoção do sucesso escolar, mérito escolar,
desenvolvimento vocacional e pessoal e promoção da saúde juvenil. O seu objetivo principal é o de
promover uma maior participação da sociedade civil na vida das escolas e transferir boas práticas e
conhecimento do mundo empresarial para as escolas. Gerar uma cultura do conhecimento baseada no
mérito, na competitividade, na criatividade, na inovação e no empreendedorismo, sendo executado em
estabelecimentos de ensino e empresas parceiras do Porto de Futuro, faculdades e centros de
investigação da Universidade do Porto, equipamentos de ciência e outros locais de interesse. Após
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esta intervenção foi dada um testemunho pela Professora Maria João e dois alunos, da Escola
Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico Clara de Resende.
A
apresentação
efetuada
pode
ser
consultada
em
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94567.

4.2 — Projeto «Porto Futuro»

A apresentação do Projeto «Porto Futuro» foi feita por Berta Maria de Oliveira Lima, da
Divisão Municipal de Educação, pelo Professor Sousa Pereira, da Porto Business School, e por Maria
José Ascensão.
Este projeto foi implementado pela Câmara Municipal do Porto, Faculdade de Medicina do
Porto, Fundação Ciência e Desenvolvimento e Fundação Dr. Cupertino de Miranda. Estruturado em
nove áreas temáticas e destinado aos alunos do 9.º ano de escolaridade, pretende sensibilizar e formar
jovens para uma cidadania responsável assente nos valores humanistas e também incentivá-los a uma
participação ativa, criando condições que os capacitem para escolhas informadas na prossecução da
melhoria das suas competências sociais, emocionais, cognitivas, comportamentais e éticas.
Neste contexto, o projeto visa a promoção e aquisição de conhecimento nos seguintes
domínios: relações interpessoais, educação para os direitos humanos, educação sexual, educação para
a saúde, educação para o ambiente e desenvolvimento sustentável, educação para a cultura, educação
financeira, educação para a preservação e defesa do património público e empreendedorismo social. É
levado a cabo por formadores com elevada competência junto dos alunos do 3.º ciclo do ensino básico,
de todos os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias, do município do Porto.
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Seguiu-se um breve período de debate, após o que teve lugar uma reunião entre a delegação
parlamentar e o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Rio.
Este

projeto

pode

ser

consultado

em

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94567.

5 — Reunião com o Presidente da Câmara Municipal do
Porto

O Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto deu as boas vindas a todos os Senhores
Deputados e, após uma breve troca de impressões sobre o programa da visita da delegação da
Assembleia da República ao Porto e as temáticas ligadas a esta área, manifestou as suas reservas em
relação ao efetivo cumprimento do vasto conjunto de ideias delineado para a RTP2 no sentido de
passar a haver uma crescente autonomia daquele Centro na definição de conteúdos, e também uma
crescente ocupação de estúdio a nível do número de horas, que se pretende que seja francamente
superior ao que é hoje. Referiu também que, apesar de todas as promessas e garantias apresentadas
pelos representantes do Governo, por vezes os resultados não encontram correspondência na
realidade.
Após este encontro teve lugar, a convite do Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto,
um jantar na Casa do Roseiral.
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6 – Síntese da visita à Casa do Infante

No dia 19 de fevereiro, às 9 horas e 30 minutos, a delegação da Comissão, à qual se juntou a
Deputada Carla Cruz (PCP), foi recebida na Casa do Infante pela Diretora Municipal de Cultura, Olga
Maia, que abordou a transversalidade das temáticas cultura, ação social e educação do pelouro do
conhecimento e da coesão social da Câmara Municipal do Porto.
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6.1 – Programa «SIM Cultura»

Inês Maria Spratley Ferreira Moura Borges, assessora da vereação, fez a apresentação do
Pograma «SIM Cultura», que tem como objetivo aproximar a oferta da procura a nível da programação
cultural. Essa aproximação passa pela divulgação e pela articulação da programação, mas também
pela criação de novos projetos transversais que vão ao encontro das necessidades e interesses dos
diversos públicos – escolas, lares e instituições. Com o funcionamento, ao longo dos últimos dois anos,
deste serviço foi possível perceber as necessidades da cidade, ajustar a oferta à procura e perceber de
que modo se pode responder aos interesses de cada um.
A

apresentação

pode

ser

consultada

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94567
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6.2 – Projeto «Memórias com Sabor»

A Câmara Municipal do Porto, através da Fundação Porto Social e no âmbito do Programa SIM
Cultura, implementou também o Projeto «Memórias com Sabor», cuja apresentação foi levada a cabo
por Graça Lacerda, da Casa do Infante, Este projeto teve o seu início em 2011, em parceria com a Obra
Diocesana de Promoção Social e a Santa Casa da Misericórdia do Porto, e consiste na recolha de
memórias de receitas dos idosos participantes. Essa recolha foi inspirada num conjunto de visitas aos
equipamentos culturais, onde os participantes puderam conhecer diversas coleções relacionadas com
as tradições gastronómicas (partilharam memórias doces e salgadas da sua infância, modos de fazer,
de confecionar e de servir) e que resultou já na publicação de dois livros. Trata-se de um projeto que
visa promover a valorização sociocultural da população sénior dos centros de dia da cidade e no qual
os participantes, partindo de um conjunto de atividades desenvolvidas no âmbito das tradições
gastronómicas, fizeram um périplo pelos equipamentos municipais da Cultura - museus, bibliotecas,
arquivos - e pela cidade, onde foram convidados a redescobrir as suas memórias nas referências
culturais que percorreram.
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Depois da apresentação foi dado um testemunho por Sofia Moreira, da Santa Casa da
Misericórdia do Porto, e Natércia Correia, participante ativa neste projeto.
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6.3 – Projeto «Histórias ao ouvido»

Por último, Carla Fonseca fez a apresentação do Projeto «Histórias ao Ouvido», que foi
implementado com o Centro Hospitalar do Porto, o qual se destina a crianças e jovens internados ou
em ambulatório no Hospital de Santo António, bem como às suas famílias. Tem por base o efeito
terapêutico que a audição e leitura de histórias pode, comprovadamente, trazer às crianças doentes,
entretendo‐as, fornecendo metáforas para a vida, ajudando‐as a lidar com os estados emocionais e a
procurar alternativas para as mudanças que encaram, Possui também uma componente educativa,
uma vez que apoia os estudos das crianças que se encontram impossibilitadas de ir à escola por longos
períodos de tempo. Para a sua concretização há um corpo de voluntárias, a maioria professoras
aposentadas.
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7 – Visita ao Centro de Produção da RTP Porto

Por último, os Deputados da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação visitaram as
instalações do Centro de Produção do Porto da RTP para procurar acompanhar com atenção o
processo de reestruturação do operador público de rádio e televisão, tendo sido recebidos pelo seu
Diretor, Elísio Oliveira.
Após uma visita às instalações, teve lugar uma reunião de trabalho com o Diretor do Centro de
Produção do Porto da RTP, que referiu haver mais de 300 trabalhadores naquele espaço, tendo
admitido a necessidade de fazer alguns «ajustamentos». Foi também abordada pelos Deputados a
decisão da administração da RTP de transferir para Lisboa a produção do programa matinal «Praça da
Alegria», o que gerou uma vaga de protesto na Região Norte e manifestações de desagrado por parte
de algumas entidades, como a Junta Metropolitana do Porto, e o desinvestimento no serviço público de
comunicação social.
Seguiu-se um breve período de debate, onde foram colocadas diversas questões,
designadamente pelos Senhores Deputados Francisca Almeida (PSD) e Manuel Seabra (PS), que
sublinharam o papel insubstituível desta infraestrutura no desenvolvimento do Norte, enquanto
veículo para informação e transmissão dos anseios e quotidiano da vida das populações.
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A visita terminou às 13 horas e 15 minutos.

Links associados ao evento:
As fotografias e a documentação de todo este evento encontram-se disponíveis em
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDeslocacao.aspx?BID=94567.
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8 – Anexos
O presente relatório é acompanhado dos seguintes Anexos:

I – Programa da Visita

II – Apresentação do Programa “Aconchego”

III – Apresentação do Programa “Porto Amigo”

IV – Apresentação do Programa “Educação para os Valores”

V – Apresentação dos Programas “SIM Cultura”, Memórias com Sabor” e “Histórias ao
Ouvido”
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