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RESUMO 
 
Desde o seu surgimento as cidades têm passado por várias transformações ao longo do 

tempo. Apesar da sua própria história, identidade e especificidades os territórios sofrem 

influências de ordem política, económica, cultural, social e ambiental. Como seres sociais 

os indivíduos compartilham espaços e vivências que nem sempre aconteceram de 

maneira amistosa, todavia a ocupação desses ambientes requer comunicação e 

negociação contínua a fim de garantir tanto os interesses individuais como coletivos com 

base nas leis e documentos constituídos para salvaguardar o direito das pessoas a 

serem respeitadas nas suas diferenças e a viverem de forma digna. A história da 

educação está relacionada com a história da humanidade onde os processos educativos 

são percebidos como uma ação natural do indivíduo que compartilham entre si 

aprendizagens com base em seus interesses e necessidades. Entretanto, em diferentes 

épocas os processos de ensino e de aprendizagem passaram a ser reconhecidos e 

legitimados apenas em determinadas instituições como família, igreja e escola estando a 

educação a serviço dos interesses da sociedade vigente sendo ofertada a poucos. 

Conforme as mudanças e as demandas da sociedade passou-se a democratizar a 

educação sendo estas oferecidas principalmente nas instituições de ensino formais. 

Contudo, o ser humano é complexo e dinâmico e está em constante aprendizagem.  

Apesar da importância da educação formal reconheceu-se que as pessoas aprendem ao 

longo e ao largo da vida em contextos formais, informais e não formais. As cidades por 

tudo que representam possuem grande potencial educativo podendo assumir-se ainda 

como agente educativo ao mobilizar ações no território que contribuam com a formação 

integral dos indivíduos e transformação do ambiente visando uma melhor qualidade de 

vida para todos. As cidades educadoras têm essa proposta tendo por base a educação 

no qual é discutida nesta pesquisa através da realização de um estudo de caso na Vila 

de Cascais localizada em Portugal. Este estudo mostra que as cidades educadoras têm 

realizado e compartilhado experiências transformadoras nas cidades permeadas pela 

intencionalidade educativa, contudo revela que é um trabalho contínuo que envolve 

dedicação, parceria, comunicação, diálogo, respeito e comprometimento para com os 

cidadãos e os territórios.   

 

Palavras-chave: Cidade Educadora; Estudo de caso; Educação; Transformação; 

Inclusão e coesão social; Aprendizagem ao longo da vida. 
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ABSTRACT 
 

Since their establishment, cities have undergone several transformations over time. 

Despite their own history, identity and specificities, the territories suffer political, 

economic, cultural, social, and environmental influences. As social beings, individuals 

share spaces and experiences that did not always happen in a friendly manner, however 

the occupation of these environments requires communication and continuous 

negotiation to guarantee both individual and collective interests based on the laws and 

documents constituted to safeguard people's rights. to be respected in their differences 

and to live with dignity. The history of education is related to the history of humanity 

where educational processes are perceived as a natural action of individuals who share 

learning among themselves based on their interests and needs. However, at different 

times the teaching and learning processes were recognized and legitimized only in 

certain institutions such as family, church, and school, with education at the service of the 

interests of prevailing society being offered to a few. According to the changes and 

demands of society, education began to be democratized, being offered mainly in formal 

educational institutions. However, the human being is complex and dynamic and is 

constantly learning. Despite the importance of formal education, it was recognized that 

people learn throughout their lives in formal, informal, and non-formal contexts. Cities, for 

all they represent, have great educational potential, and can also assume themselves as 

educational agents by mobilizing actions in the territory that contribute to the integral 

formation of individuals and transformation of the environment aiming at a better quality of 

life for all. Educating cities have this proposal based on education, which is discussed in 

this research through a case study in Vila de Cascais located in Portugal. This study 

shows that educating cities have carried out and shared transforming experiences in 

cities permeated by educational intentionality, however it reveals to be a continuous work 

that involves dedication, partnership, communication, dialogue, respect and commitment 

to citizens and territories. 

 

Key-words: Educating City; Case study; Education; Transformation; Inclusion and social 

cohesion; Lifelong learning. 
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RESUME 
 
Depuis leur création, les villes ont subi plusieurs transformations au fil du temps. Malgré 

leur histoire, leur identité et leurs spécificités, les territoires subissent des influences 

politiques, économiques, culturelles, sociales et environnementales. En tant qu'êtres 

sociaux, les individus partagent des espaces et des expériences qui ne se sont pas 

toujours déroulés de manière amicale, mais l'occupation de ces environnements 

nécessite une communication et une négociation continue afin de garantir les intérêts 

individuels et collectifs sur la base des lois et des documents constitués pour 

sauvegarder les droits des personnes. D'être respectés dans leurs différences et de vivre 

dans la dignité. L'histoire de l'éducation est liée à l'histoire de l'humanité où les processus 

éducatifs sont perçus comme une action naturelle d'individus qui partagent 

l'apprentissage entre eux en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins. Cependant, à 

différentes époques, les processus d'enseignement et d'apprentissage n'étaient reconnus 

et légitimés que dans certaines institutions telles que la famille, l'église et l'école, 

l'éducation au service des intérêts de la société dominante étant offerte à quelques-uns. 

Selon les changements et les exigences de la société, l'éducation a commencé à se 

démocratiser, étant offerte principalement dans des établissements d'enseignement 

formels. Cependant, l'être humain est complexe et dynamique et apprend constamment. 

Malgré l'importance de l'éducation formelle, il a été reconnu que les gens apprennent tout 

au long de leur vie dans des contextes formels, informels et non formels. Les villes, pour 

tout ce qu'elles représentent, ont un grand potentiel éducatif et peuvent aussi s'assumer 

comme agents éducatifs en mobilisant des actions sur le territoire qui contribuent à la 

formation intégrale des individus et à la transformation de l'environnement visant une 

meilleure qualité de vie pour tous. Les villes éducatrices ont cette proposition basée sur 

l'éducation, qui est discutée dans cette recherche à travers une étude de cas à Vila de 

Cascais située au Portugal. Cette étude montre que les villes éducatrices ont réalisé et 

partagé des expériences transformatrices dans des villes imprégnées d'intentionnalité 

éducative, mais elle se révèle être un travail continu qui implique dévouement, 

partenariat, communication, dialogue, respect et engagement envers les citoyens et les 

territoires. 

 

Mots-clés: Ville éducatrice; Étude de cas; Éducation; Transformation; Inclusion et 

cohésion sociale; Apprentissage tout au long de la vie. 

 
 

 



6 
 

AGRADECIMETOS 
 
 

Quero agradecer a instituição pela acolhida e aos professores que contribuíram 

com minha formação e na realização do trabalho de investigação. Em especial ao meu 

orientador Nuno Fraga pelo acompanhamento na pesquisa e discussões enriquecedoras 

que ajudaram a realizar o desenho da investigação e pelo incentivo nas realizações das 

atividades. 

 Aos professores do domínio do curso Escola, comunidade e democracia, Rui 

Trindade e Ariana Cosme que contribuíram também com esse trabalho e no qual tive a 

oportunidade de participar das suas aulas tão valiosas e significativas para minha 

formação. 

 Aos participantes da pesquisa que foram importantes para que esse trabalho 

acontecesse.  

A todos os amigos e colegas da faculdade e  trabalho que direta ou indiretamente 

me ajudaram e torceram por mim.  

A minha mãe Rizete Pedroza pela dedicação, proteção e amor e por ter sempre 

me incentivado e acreditado desde sempre na minha pessoa. 

Ao meu filho Heitor Pedroza por ter transformado a minha vida com sua alegria e 

amor e por ter sido tão compreensivo e torcido por mim. 

A toda minha família, mãe, filho, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais familiares 

pelo apoio e incentivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

INDÍCE GERAL  
 
 
INTRODUÇÃO....................................................................................................... 11 
CAPÍTULO I - CIDADES EDUCADORAS :QUE PROPOSTA  DE  CIDADE?..... 15 
1 Início do Movimento das Cidades Educadoras................................................... 16 
1.1 Cidades Educadoras: Aposta na educação para o desenvolvimento dos 
cidadãos e transformação do território................................................................... 

24 

1.1.1 Aprendizagem ao longo da vida como compromisso da Cidade Educadora 27 
1.2 Cartas das Cidades Educadoras: Princípios norteadores dos trabalhos nas 
cidades educadoras............................................................................................... 

31 

1.3 Cidades Educadoras em rede: Aprendizagem em comunidade e intercâmbio 
de experiências...................................................................................................... 

34 

1.4 Cidades Educadoras Cidades Inclusivas: Desafios e Pespetivas.................... 36 
1.4.1 Documento Gold VI: Caminhos para inclusão nas cidades educadoras....... 42 
CAPÍTULO II - VILA DE CASCAIS: TRAJETÓRIA E EXPERIÊNCIAS DE UMA 
CIDADE EDUCADORA......................................................................................... 

46 

2 A Vila de Cascais: Contexto de Estudo............................................................... 47 
2.1 A entrada de Cascais na Associação Internacional das Cidades 
Educadoras: Trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo.................................... 

48 

2.2 Inclusão em foco: Programas e projetos em Cascais em uma perspetiva 
inclusiva.................................................................................................................. 

52 

CAPÍTULO III - QUADRO METODOLÓGICO....................................................... 59 
3 Problemática e questões orientadoras da investigação...................................... 60 
3.1 Definição do problema...................................................................................... 60 
3.2 Delimitação do Campo de Estudo.................................................................... 63 
3.3 Questões orientadoras e objetivos da investigação......................................... 64 
3.4 Opções metodológicas..................................................................................... 65 
3.4.1 A investigação numa perspetiva fenomenológica interpretativa................... 65 
3.5 O método: Estudo de caso............................................................................... 68 
3.6 Técnicas e instrumentos de recolha de dados................................................. 70 
3.7 Técnicas de análise e tratamento de informações........................................... 74 
CAPÍTULO IV - APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS. 77 
4 Categorias e subcategorias de análise das entrevistas semiestruturadas........ 78 
4.1 Categorias e subcategorias de análise da observação................................... 93 
4.2 Discussão dos resultados................................................................................. 96 
CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................... 106 
REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................. 

112 

ANEXOS................................................................................................................ 117 
Anexo I - Consentimento Informado....................................................................... 118 
Anexo II - Formulário de Revisão Ética.................................................................. 120 
APÊNDICES........................................................................................................... 124 
Apêndice I - Guião de Entrevista Semiestruturada: Chefe de Divisão Apoio 
Pedagógico e Inovação Educativa......................................................................... 

125 

Apêndice II - Guião de Entrevista Semiestruturada: Antigo Diretor Municipal....... 128 
Apêndice III - Tabela de Categorias , Subcategorias e Unidades de Contexto 
(Entrevista Semiestruturada).................................................................................. 

132 

Apêndice IV- Transcrição de Entrevista Chefe de Divisão Apoio Pedagógico e 
Inovação Educativa................................................................................................ 

153 

Apêndice V - Transcrição de Entrevista Antigo Diretor Municipal... ...................... 161 
Apêndice VI - Tabela Notas de Campo/ Observação do 2º Encontro do Grupo 
de Trabalho “Brincar na cidade educadora”: Categorias , Subcategorias e 

172 



8 
 

Unidades de Contexto............................................................................................ 
Apêndice VII - Notas de Campo- Dados de Identificação: Observação do 2º 
Encontro do Grupo de Trabalho “Brincar na cidade 
educadora”............................. 

176 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1: Experiências de Cascais publicadas no Banco Internacional de Documentos 

das Cidades Educadoras..................................................................................................51  

Tabela 2: Lista de Projetos em execução cofinanciados no Muncicípio de Cascais/ 

Intervenção Social.............................................................................................................57  

Tabela 3: Categorias e Subcategorias de Análise das Entrevistas Semiestruturadas.....70 

Tabela 4: Categorias e Subcategorias de Análise da Observação no Campo/ 2º Encontro 

do Grupo de Trabalho “Brincar na Cidade Educadora”.....................................................95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 

 

AAAF- Atividade de Animação e Apoio a Família 

AEC- Atividade de Enriquecimento Curricular 

AICE- Associação Internacional de Cidades Educadoras 

APP- Acolher, Proteger, Promover e Integrar 

BIDCE- Banco Internacional de Documentos das Cidades Educadoras 

CAF- Componente de Apoio a Família 

CLAS- Conselho Local de Ação Social 

CSF- Comissões Sociais de Freguesia 

DSC- Diagnóstico Social de Cascais 

FMH- Faculdade de Motricidade Humana 

IMH- Igualdade entre Homens e Mulheres 

NE- Núcleo Executivo 

OP Jovem- Orçamento Participativo Jovem 

OP- Orçamento Participativo 

OSCA- O Sucesso em Cada Aluno 

PcD- Pessoa com Deficiência 

PEDS- Plano Estratégico de Desenvolvimento Social 

RS- Rede Social 

RTPCE- Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

O presente trabalho de pesquisa intitula-se: Cidade Educadora na 

Contemporaneidade: A experiência de Cascais e o desafio permanente de desenvolver o 

potencial educador do território. O título já carrega conceitos significativos que será 

melhor compreendido com a leitura da dissertação. Apresenta uma das principais 

bandeiras defendidas pelo Movimento das Cidades Educadoras que implica na missão 

dos territórios em mobilizar-se na promoção permanente de contextos e espaços 

educativos nas cidades.  

As demandas da vida em sociedade exigem indivíduos cada vez mais preparados 

para fazer a leitura de mundo de forma crítica de modo que a sua formação lhe dê 

ferramentas para a construção de um mundo melhor para todos. Contudo, os 

estabelecimentos de educação e de ensino formais, não são suficientes para atender as 

necessidades das pessoas que aprendem ao longo da vida e em diferentes contextos. 

As cidades por tudo o que representam e apresentam nos seus espaços são territórios 

com grande potencial educativo. A cidade educadora vem justamente com essa proposta 

de contribuir com a formação dos cidadãos para além dos espaços formais de 

aprendizagem e concomitantemente promover a transformação dos territórios pela via da 

educação.  

Esta dissertação teve como principal motivação conhecer a filosofia do 

Movimento das Cidades Educadoras surgido na década de 90 em Barcelona na Espanha 

e também com o objetivo de ter um contacto mais próximo com uma cidade que já 

desenvolve o trabalho nessa perspetiva para saber como esta se apropria e 

operacionaliza o conceito de cidade educadora. O interesse partiu ainda no sentido de 

conhecer como Cascais vem combatendo a desigualdade e exclusão social que são 

questões urgentes a serem aprofundadas nos territórios e que são mencionadas nos 

princípios da Carta das Cidades Educadoras.     

A cidade escolhida para realização do estudo de caso foi a Vila de Cascais em 

Portugal situada na região metropolitana de Lisboa. Em 2018 Cascais foi a Sede do XV 

Congresso Internacional das Cidades Educadoras com o tema: “Cidade, Pertença das 

Pessoas: Caminhos para a coesão social na cidade”.   

De acordo com o website da AICE observado em junho de 2022 já existem 478 

cidades educadoras no mundo distribuídas em quatro continentes: África, América, Ásia- 

Pacífico e Europa. Portugal contabiliza 89 cidades educadoras sendo o segundo país 
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entre todos os continentes com mais territórios a desenvolver essa proposta permeada 

pela intencionalidade educativa.  

A investigação de desenho qualitativo, portanto, objetivou compreender o 

conceito de cidade educadora, seus princípios e como a Vila de Cascais experiencia 

esse trabalho e desenvolve o potencial educador do território envolvendo os cidadãos. 

Busca ainda conhecer programas e projetos relacionados à inclusão social que tem sido 

um dos temas em evidência a nível mundial tendo esse também tido destaque nas 

discussões da Associação Internacional das Cidades Educadoras e das Redes Locais. 

No primeiro capítulo a mobilização da literatura sobre a temática teve o propósito 

de discutir sobre o Movimento das Cidades Educadoras e a sua filosofia começando por 

apresentar a sua origem. Em seguida aborda o principal foco das cidades educadoras 

que consiste na aposta da educação para o desenvolvimento dos cidadãos e 

transformação dos territórios através do trabalho nas diferentes áreas de atuação dos 

municípios.  

A aprendizagem ao longo da vida é discutida a seguir por ser um dos 

compromissos das cidades que aderem ao Movimento que devem reconhecer a 

importância da educação ao longo e ao largo de toda a vida nas diferentes fases dos 

indivíduos e contextos. Neste capítulo é também apresentada uma síntese da Carta das 

Cidades Educadoras que se apresenta como um documento com vinte princípios e que 

serve como bússola para o desenvolvimento dos trabalhos nas cidades.  

As redes das cidades educadoras são outro assunto abordado e representam um 

modelo de organização das cidades para desenvolver o trabalho em comunidade com o 

objetivo de discutir as questões a serem trabalhadas nos municípios, promover a 

aprendizagem e intercambiar experiências.  

A filosofia das cidades educadoras preconiza que as cidades devem caminhar 

para tornarem-se territórios mais justos e inclusivos. O Movimento tem intensificado as 

discussões nessa temática, produzindo documentos e propostas de intervenções como é 

o caso do Documento Gold VI publicado em novembro de 2021 pela AICE. Essa 

abordagem dos desafios e perspetivas para a transformação das cidades em territórios 

mais acolhedores e inclusivos finaliza o primeiro capítulo da dissertação.  

O segundo capítulo traz o foco para o contexto do estudo de caso que é a Vila de 

Cascais. Apresenta uma síntese da história do município mostrando como este 

prosperou e de uma pequena aldeia de pescadores tornou-se uma das mais importantes 

cidades de Portugal. 

Esta parte da pesquisa também relata a entrada de Cascais na AICE e como a 

cidade vem desenvolvendo o trabalho ao longo dos anos. São apresentadas algumas 
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experiências em diferentes áreas que foram publicadas no Banco Internacional 

Documentos das Cidades Educadoras BIDCE. 

Outro ponto abordado no segundo capítulo é sobre o trabalho de Cascais 

enquanto cidade educadora relacionado à inclusão e coesão social. Apresenta alguns 

programas e projetos realizados no município assente em uma perspetiva inclusiva. 

No terceiro capítulo encontra-se desenvolvido o enquadramento metodológico da 

pesquisa. Inicia-se com o problema de investigação que se refere à importância da 

educação na formação do indivíduo e no reflexo dessa formação para transformação do 

meio em que vive. Contudo, traz a discussão da importância de ampliar os espaços e 

contextos educativos de modo a contribuir com a formação integral das pessoas. 

A delimitação do campo de estudo e os atores envolvidos na pesquisa são 

também apresentados neste capítulo. Conforme já foi mencionado o estudo de caso teve 

como campo empírico a Vila de Cascais com o propósito de conhecer o seu trabalho 

enquanto cidade educadora. Os entrevistados durante a pesquisa foram dois 

representantes públicos do município um político e um técnico que tiveram em contacto 

direto com as ações, programas e projetos nessa perspetiva.   

As questões orientadas e objetivos da investigação também foram apresentados 

nesse capítulo. A questão essencial da pesquisa é saber como a Vila de Cascais se 

apropria e operacionaliza o conceito de cidade educadora. Com relação aos objetivos 

estes foram escolhidos pelo interesse no aprofundamento de questões que envolvem a 

temática das cidades educadoras sendo eles: conhecer em que está assente o conceito 

de cidade educadora; saber como a Vila de Cascais desenvolve o potencial educador do 

território e envolve os cidadãos na participação dessa proposta de cidade educadora; 

saber se o trabalho que vem sendo realizado contempla os princípios da Carta das 

Cidades Educadoras principalmente aqueles relacionados à inclusão e coesão social e 

conhecer programas e projetos de Cascais assentes em uma perspetiva inclusiva. 

Com relação às opções metodológicas foi adotada a abordagem fenomenológica 

e interpretativa por alinhar-se com os objetivos da investigação utilizando o método de 

estudo de caso instrumental. A intenção foi de estudar o caso em uma perspetiva 

holística considerando as suas dimensões e direcionando para o aprofundamento nos 

objetivos determinados.  

As técnicas e instrumentos de recolha de dados também foram escolhidos 

pensando na questão principal da investigação e nos objetivos. Foi realizada no decorrer 

da pesquisa a análise documental, a observação não participada com registos de notas 

de campo e entrevistas semiestruturadas que contribuíram para dar embasamento ao 

trabalho. 
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O terceiro capítulo trata ainda das técnicas de análise e tratamento de 

informações. No caso foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo e triangulação 

dos dados que possibilitou a análise, interpretação e cruzamento das informações. 

No quarto capítulo encontra-se a apresentação e interpretação dos dados com 

tabelas contendo categorias e subcategorias de análise das entrevistas semiestruturadas 

e categorias e subcategorias de análise da observação. Essas categorias e 

subcategorias foram explanadas e relacionas com os discursos dos entrevistados. Em 

seguida está a interpretação dos dados através da triangulação realizada juntamente 

com a mobilização da literatura que traz a discussão sobre as temáticas exploradas no 

trabalho de pesquisa. 

Para finalizar apresentam-se as considerações finais retomando a discussão 

sobre a filosofia das cidades educadoras enfatizando em que consiste este diário de 

cidade abordado nos capítulos da dissertação e partilhando algumas conclusões obtidas 

através da investigação. Diante do conhecimento proporcionado pela pesquisa e 

reconhecimento do trabalho de Cascais enquanto cidade educadora são apontadas 

algumas questões a serem observadas e melhor discutidas no município no que se 

refere à comunicação dessa proposta junto a população, a divulgação dos trabalhos 

realizados, a relação e nomeação de programas e projetos como experiências da cidade 

educadora e a reflexão para combater a exclusão social ao começar pela própria 

elaboração de projetos políticos incluindo na sua construção e implementação os grupos 

marginalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

CAPÍTULO I - CIDADES EDUCADORAS: QUE PROPOSTA DE 

CIDADE? 

 

Enquanto educadora, a Cidade é também educanda. Muito de sua tarefa 
educativa implica a nossa posição política e, obviamente, a maneira como 
exerçamos o poder na Cidade e o sonho ou a utopia de que embebamos a 
política, a serviço de que e de quem a fazemos. (Freire, 2001, p.13). 
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1 Início do Movimento das Cidades Educadoras 

 

No princípio da ocupação dos espaços as pessoas fixavam-se em lugares 

propícios para sua subsistência. Ou seja, onde havia recursos naturais em abundância. 

Com o passar do tempo as relações e as estruturas foram modificando-se uma vez que 

com os excedentes agrícolas foram surgindo novas funções e organização do trabalho. 

As pessoas passaram a deixar a vida nômade e formaram povoados em regiões férteis 

que foram expandindo-se surgindo daí as cidades. 

Tavares (1993) sobre o surgimento das cidades diz que estas estiveram em 

constantes transformações ao longo do tempo. A quem pretende aprofundar-se sobre o 

tema o autor diz que observando os vários períodos é possível perceber as 

peculiaridades que condiz a cada época conferindo o modo como estas apresentavam-

se e estavam organizadas: 

 

Nessa história da cidade veríamos não apenas diferenças urbanísticas e 

arquitectónicas, mas ideológicas, conceptuais, sociais, políticas, humanas. 

Passaríamos da cidade do deus, a cidade “teocrática”, para a cidade do rei 

(chamemo-lhes “basileucrática”) até chegarmos a polis grega, por suposto a 

cidade “democrática” ou cidade do povo. (Tavares, 1993, p.15). 

 
Vivendo em sociedade compartilhamos os espaços, a vida no cotidiano e as 

experiências. Por essas e outras razões justifica-se a importância da interação e 

comunicação entre os seres humanos tornando-se essencial para um bom convívio e 

para juntos construir uma sociedade melhor e mais evoluída. Contudo, tem-se discutido 

cada vez mais sobre como melhorar a qualidade de vida nas cidades e 

concomitantemente encontrar formas de promover ações para suprir as necessidades 

das pessoas e contribuir para o seu desenvolvimento. Diante do reconhecimento dos 

direitos há também a necessidade de considerar as questões individuais e coletivas dos 

indivíduos em uma nova perspetiva de cidadania e a preocupação por refletir sobre os 

problemas que afetam a sociedade sendo fundamental o envolvimento dos diversos 

segmentos sociais para mudar a realidade. É urgente pensar que tipo de ambiente temos 

e em qual modelo de cidade precisamos e queremos viver. 

As cidades em constantes transformações são influencias pela modernização, 

política, económia, cultura, conflitos sociais, questões de saúde pública, alterações 

climáticas, poluição, entre outros fatores que afetam estes ambientes. Contudo, é facto 
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que não se pode esmorecer diante dos desafios em busca de um mundo melhor para 

viver, mais humanizado e que tenha atenção as pessoas e o seu bem-estar.  Aos 

governos cabe a missão de desenvolver políticas públicas que corroborem para atender 

as necessidades da população nas cidades, com a formação dos cidadãos e que 

possibilitem a reconfiguração dos espaços em ambientes mais saudáveis e mais 

habitáveis. Este trabalho tem mostrado melhor resultado quando há o envolvimento da 

sociedade em uma perspetiva de gestão pública democrática, cooperada e com co-

responsabilidade.  

Quanto menos ocupamos as ruas, quanto menos participamos das discussões 

políticas e não reivindicamos a priorização do ser humano nas leis e políticas públicas, 

mais nos afastamos da luta pela cidadania, democracia e por melhores condições de 

vida. Gadotti (2006) diz que “Como sujeito da cidade precisamos nos sentir como 

cidadãos. A cidade nos pertence e porque nos pertence participamos da sua construção 

e da sua reconstrução permanentes.” ( p.140).   

De acordo com Atié (2019) os municípios por toda a sua história, população, 

cultura e estrutura possuem uma fonte de conhecimentos e são verdadeiros currículos 

vivos com suas ruas, praças, igrejas, monumentos, teatros, museus, associações 

culturais, bibliotecas, espaços alternativos entre outros recursos ricos para instigar a 

aprendizagem.  Contudo, a cidade não pode continuar sendo vista apenas como um 

recurso educativo onde em muitos países lança-se limitadamente como proposta 

pedagógica. A perspetiva é que se perceba a cidade com outros olhos haja vista o seu 

potencial e para isso faz-se necessário o engajamento da sociedade para assumir um 

projeto coletivo nos municípios.  

Para Gadotti (2006) antes de tudo é preciso conhecer a cidade e valorizar o seu 

potencial educativo e cultural: 

 
Precisamos conhecer os equipamentos culturais da cidade. Qualquer 

programaque tenta interconectar os espaços e equipamentos é fundamental, 

pois desconhecemos a nossa própria cidade ou subutilizamos as suas 

potencialidades. Precisamos empoderar educacionalmente todos os seus 

equipamentos culturais. A cidade é o espaço da cultura e da educação. 

Existem muitas energias sociais transformadoras que ainda estão 

adormecidas por falta de um olhar educativo sobre a cidade. Esse é o objeto 

da pedagogia da cidade. (p.140). 
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Na verdade, o tema da educação é uma discussão de toda a sociedade pela sua 

importância e necessidade de ser promovida em diferentes contextos. O processo 

educativo faz parte do nosso cotidiano em diferentes situações. No que se refere à 

valorização da educação Freire (2001) diz que “É assim que se impõe o reexame do 

papel da educação que, não sendo fazedora de tudo é um fator fundamental na 

reinvenção do mundo” ( p.10). 

Os territórios apresentam imenso potencial educativo que pode ser mais 

explorado a favor dos que neles habitam. Bernet (1990) diz que é possível aprender na 

cidade, ou seja, a cidade como contexto e isso já o fazem embora nem todos tenham 

oportunidades e acesso a alguns recursos educativos e culturais; aprender a cidade no 

sentido de ser vista como conteúdo para explorar e conhecer a sua história e aprender 

da cidade que nesta perspetiva apresenta-se como agente educativo. Esta nova 

conceção sobre a cidade assente em uma proposta educadora implica a administração 

do território em outra dimensão. Este modelo de gestão revela-se um grande aliado para 

o desenvolvimento da sociedade que visa transformar as pessoas, as relações sociais e 

os espaços nas cidades através da educação.  

Edgar Faure em 1972 no relatório elaborado para a Organização das Nações 

Unida para a educação e a cultura (UNESCO) intitulado “Aprender a ser” ajudou a 

difundir a expressão “Cidade Educativa” a qual possibilitou reflexões sobre a ligação 

entre cidade e educação. De acordo com Faure (1972): 

 

Se aprender é acção de toda uma vida, tanto na sua duração como na sua 

diversidade, assim como de toda uma sociedade, no que concerne quer às 

suas fontes educativas, quer às sociais e económicas, então é preciso ir 

ainda mais além à revisão necessária dos sistemas educativos e pensar na 

criação duma sociedade educativa. Esta é a verdadeira dimensão do desafio 

educativo do futuro. (p. 34). 

 

A cidade projeta-se para contribuir com a formação permanente das pessoas e 

mudanças nos ambientes desenvolvendo políticas e ações no território permeado pela 

intencionalidade educativa. Envolver a educação em todo o trabalho no território é uma 

missão e um elemento diferencial das Cidades Educadoras. Foi justamente com essa 

conceção que se criou o Movimento das Cidades Educadoras em Barcelona na Espanha 

em 1990 onde realizou-se o primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras 
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com o tema: “A cidade educadora para crianças e jovens”. Este ideário defende que a 

cidade é um direito de todos e tem grande potencial educativo.  

Segundo o Movimento das Cidades Educadoras as cidades são educativas por 

si, mas tornam-se educadoras quando assumem essa intenção.  Surgiu, portanto com a 

ideia inicial de criar um ambiente urbano de educação que respeitasse o passado, que 

projetasse a cidade para o futuro e criasse um sentimento de pertença e orgulho pelo 

lugar. A cidade em seu espaço urbano transformado em “escola” visa promover 

mudanças através da educação e expandir ambientes de aprendizagens para que todos 

tenham oportunidade de ampliar seus conhecimentos independentemente da sua faixa 

etária. Trata-se de uma proposta intersetorial, somando a atuação de diversas áreas 

como: meio ambiente, educação, emprego e renda, participação popular, 

desenvolvimento local, saúde, cultura, turismo, esporte, lazer. 

Conforme recorda Belén (2001) a questão da educação não é apenas 

responsabilidade dos sistemas educacionais. Essa questão passa pela responsabilidade 

e mobilização de todos os segmentos sociais:  

 

As propostas educativas que suscitam no território devem surgir do acordo 

entre os diferentes agentes, da sintonia entre instituições e recursos, pois 

que a educação não é só uma preocupação do sistema educativo, mas sim 

um instrumento social e cultural imprescindível para a coesão comunitária e 

pessoal.  (Belén, 2001, p. 14).  

 
Para alguns esse ideário de cidade que aposta nas transformações das pessoas 

e dos territórios pela educação é uma utopia para outros são possibilidades que já vem 

sendo trabalhadas em vários lugares do mundo e tem mostrado resultados quando é 

feito um trabalho sério que busca o envolvimento da sociedade. Freire (2001) critica a 

prática política mecanicista que subestima a capacidade das pessoas de transformar a si 

e ao meio em que vive, pois a história humana prova o contrário dessa visão pessimista. 

Apesar dos desajustes e injustiças na sociedade ao longo dos anos muitas mudanças 

ocorreram justamente pelo facto das pessoas não se conformarem com determinadas 

situações e irem à luta para reivindicar seus direitos e melhores condições de vida.  
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1 

 

A cidade pode ser mais pensada para os cidadãos considerando a diversidade da 

população, seus direitos, especificidades viabilizando oportunidades que contribuam com 

seu desenvolvimento. Quanto à promoção da educação Cabezudo (2004) diz que:2 

Essa nova dimensão do conceito de cidade implica considerar que a 

educação das crianças, jovens e cidadãos em geral não é somente 

responsabilidade das instituições tradicionais (estado, família, escola, mas 

também deve ser assumida pelo município, por associações, instituições 

culturais, empresas com vontade educadora e por todas as instâncias da 

sociedade). Por isso é necessário potencializar a formação dos agentes 

educativos não escolares e fortalecer o tecido associativo entre todos e 

todas. (p. 13). 

 
Com a finalidade de orientar as ações nas cidades que caminham concertadas 

com a filosofia das Cidades Educadoras foi criada a Carta das Cidades Educadoras 

conhecida também como a Carta da Declaração de Barcelona tendo a sua primeira 

versão divulgada em 1990. Segundo o documento a cidade será educadora quando 

reconhecer, exercitar e desenvolver, além de suas funções tradicionais (econômica, 

social, política e de prestação de serviços, uma função educadora, quando assumir a 

intencionalidade e a responsabilidade cujo objetivo seja a formação e o desenvolvimento 

de todos os seus habitantes).  

Para um desenvolvimento integral de um território é preciso agir em uma 

perspetiva mais ampla, consciente e articulada. Diante dos desafios da sociedade, sejam 

eles, políticos, económicos, ambientais, sociais, culturais e educativos não cabe realizar 

projetos de maneira isolada, fragmentada. Belén (2001) reforça que a base da 

transformação da sociedade em uma visão globalizada passa pela educação:  

 

A nova sociedade do bem-estar não tem sentido sem uma referência ao 

educativo. Assim, perante as necessidades assinaladas, perfila-se a Cidade 

Educadora como um quadro teórico de referência para a gênese de acções 

                                                
1
 Cidades Associadas: https://www.edcities.org/pt/lista-das-cidades-associadas/ 

2 Como tornar-se associado: https://www.edcities.org/pt/como-tornar-seassociado/ 
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orientadas a entender o território como espaço educativo, que necessitam de 

uma administração relacional desde a sua formação e consolidação” (Belén, 

2001, p. 14). 

 
 

Após quatro anos do surgimento do Movimento das Cidades Educadoras em 

1994 foi criada a Associación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), durante o III 

Congresso das Cidades Educadoras, em Bolonha, Itália para fundar e organizar a rede 

das cidades educadoras. Este trabalho vem prosperando e continua a render frutos no 

qual já contabilizou até junho de 2022 o total de 478 cidades oriundas de 35 países que 

se reconhecem como cidades educadoras. Nessa perspetiva qualquer cidade do mundo 

pode se candidatar a ser uma cidade educadora na qual requer alguns pré- requisitos 

que são estabelecidos pela Associação Internacional das Cidades Educadoras podendo 

ser consultados no website da rede. 

A cada dois anos é realizado o Congresso Internacional das Cidades Educadoras 

cujo propósito é divulgar o Movimento; partilhar as experiências; promover o intercâmbio 

de boas práticas; discutir, refletir sobre a Carta das Cidades Educadoras e planear novos 

rumos para os trabalhos nos territórios. Neste evento também são debatidas as questões 

emergentes da sociedade que precisam de mais atenção. O último congresso aconteceu 

em 2018 na Vila de Cascais localizada em Portugal não tendo sido realizado no ano de 

2020 em razão da crise pandêmica.  

Este novo conceito de cidade percebe que o educativo precisa estar presente no 

planejamento e nas ações do território no qual procura envolver os cidadãos nas 

decisões políticas valorizando por sua vez a educação ao longo da vida.  Para Coimbra; 

Parada e Imaginário (2001) as iniciativas para oportunizar a aprendizagem permanente é 

essencial para o crescimento tanto individual como coletivo além de necessário face à 

complexidade, transformações e desafios da sociedade: 

   
A ideia de fundo é a de que, cada cidadão, no decurso da sua vida, deverá 

ter oportunidade de aderir e, posteriormente, aprofundar e alargar o conjunto 

de conhecimentos de base adquiridos no desenrolar de uma formação inicial, 

postulando-se uma certa flexibilidade e diversidade no acesso, no tempo e no 

espaço, à educação e à orientação vocacional. Subjacente a esta perspectiva 

encontra a necessidade de se promoverem transformações (tanto individuais 

como institucionais) facilitadoras de uma nova visão mais adequada aos 
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desafios e exigências das actuais sociedades. Perspectiva essa que sintetiza 

a importância atribuída à articulação da educação permanente com a 

sobrevivência e desenvolvimento individual, organizacional e social como um 

todo. (Coimbra et al., 2001, p.101). 

Através dos trabalhos desenvolvidos os espaços públicos foram se 

transformando com o empenho e articulação de diferentes setores da sociedade nas 

cidades educadoras. Ciutat Vella, distrito histórico da capital Catalunha, é um exemplo 

por criar uma série de iniciativas que contribuem para as mudanças dos espaços em 

uma perspetiva educadora formando uma rede entre os atores da comunidade, mas que 

está integrada também ao projeto do município. O resultado deste trabalho em rede e 

contínuo é percebido nas escolas, organizações e nas ruas dos bairros.  

Entre as iniciativas para transformações das cidades em educadoras implica a 

mobilização para mudanças na administração pública que contribuam com esse trabalho. 

Como ressalta Belén (2001) no caso de Barcelona passou-se a ampliar os espaços de 

participação da população e sociedade civil nas ações do território. Este modelo de 

administração compactua com o trabalho nas cidades em uma perspetiva democrática. 

 

Assim, Barcelona optou por um processo de descentralização político e 

administrativo caracterizado pela sua capacidade de criar estruturas e formas 

de gestão inovadoras num quadro de consenso e plularismo políticos, 

desenvolvendo uma participação de cidadania baseada na cooperação com 

a Administração Local e nos mínimos de vida coletiva e organização social. 

(Belén, 2001, p.124). 

 

A participação da população é fundamental para construção e desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa e democrática. Nos diferentes períodos da história foram 

criados diversos grupos sociais que lutavam pelos seus direitos e inspiravam os 

cidadãos a exigirem espaços no cenário económico e político com o intuito de 

defenderem seus interesses.  

Entre as formas de participação na sociedade contemporânea na esfera pública 

contamos com o Orçamento Participativo (OP) adoptado oficialmente por Porto Alegre, 

cidade que fica no sul do Brasil, em 1989 como mecanismo de governo que abriu espaço 

para o povo discutir entre outros assuntos as prioridades do território. Este tem sido 
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implantado em programas de gestão pública que conforme observa Pontual (2014) 

acaba por ser um grande contributo para a dinâmica desse trabalho e corrobora com a 

promoção de aprendizagens dos atores sociais envolvidos permitindo uma visão holística 

dos assuntos e conhecimento das demandas promovendo ainda o exercício da cidadania 

através dos diálogos e negociações sendo por esse processo reconhecido como uma 

“escola de cidadania”. Conforme observa Fraga (2011): 

 

Pelo Orçamento Participativo o cidadão e a cidadã encontram, na sua vida na 

cidade, um espaço que se predispõe a escutar e a atender às manifestações 

básicas que potenciam o município, em torno de uma rede de cuidados que 

permeia a coesão social, por intermédio de uma gestão pública equitativa. O 

Orçamento Participativo concretiza-se como uma ferramenta da cidade que 

educa. (Fraga, 2011, p. 127). 

 

O Movimento das Cidades Educadoras defende o OP haja vista que dentro dos 

seus princípios está o incentivo a cultura democrática no território e a criação de 

contextos de aprendizagens que contribuam com a formação integral dos indivíduos 

reconhecendo-o como um dos instrumentos importantes na promoção da educação para 

a cidadania. Contudo se realmente for administrado conforme os objetivos de sua 

conceção assente na perspetiva de cidadania e democracia será uma mais valia para a 

sociedade. Souza Santos (2003) explica que “A experiência do OP configura (...) um 

modelo de governação, ou seja, um modelo de partilha do poder político mediante uma 

rede de instituições democráticas orientadas para obter decisões por deliberação, por 

consenso e por compromisso”. (p.437). 

É notório que quando os cidadãos fazem parte das discussões dos projetos e das 

políticas públicas sentem-se valorizados e estimulados a empenhar-se em contribuir com 

as decisões tomadas. Representantes de várias cidades têm abraçado o modelo de 

gestão participativa. Neste trabalho diversos programas e projetos são planeados junto 

com a população que por vez tornam-se os próprios executores das ações. Nas redes 

das cidades educadoras essas experiências têm se multiplicado mostrando que é 

possível construir uma sociedade melhor com o envolvimento de todos visando o bem 

comum. 

As cidades trazem consigo uma riqueza imensa, independentemente dos 

recursos que dispõe, pelo simples fato de serem únicas, pelas suas histórias, as 
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memórias do seu povo e a sua identidade.  Para Freire (2001) a cidade é cultura pela 

interação e ligação permanente que temos com ela:  

 

A Cidade é cultura, criação, não só pelo que fazemos nela e dela, mas pelo 

que criamos nela e com ela, mas também é cultura pela própria mirada 

estética ou de espanto, gratuita, que lhe damos. A Cidade somos nós e nós 

somos a Cidade. ( p. 13). 

1.1 Cidades Educadoras: Aposta na educação para o desenvolvimento dos 

cidadãos e transformação do território 

 

As cidades por toda sua dinâmica apresentam grande potencial educativo. Com o 

reconhecimento da capacidade educadora do território e valorização dos processos de 

aprendizagem em diferentes contextos as cidades educadoras apostam na educação 

dos cidadãos e tem investido na transformação dos espaços com a colaboração da 

população e dos diversos segmentos sociais.  

Os princípios defendidos pela cidade educadora referem-se ao trabalho na cidade 

permeado pela intencionalidade educativa, a educação integral e a promoção de uma 

educação permanente. Através das atividades desenvolvidas nos territórios nessa 

perspetiva busca envolver a sociedade no planeamento e nas ações do território e 

concomitantemente a mobilização para contribuir com a inclusão e coesão social. A 

Carta das Cidades Educadoras (2020) apresentam os objetivos neste sentido: 

 
As razões que justificam este papel educativo são sociais, económicas e 

políticas orientadas, acima de tudo, para um projeto cultural e educativo 

eficiente e que promova a convivência. São estes os grandes desafios do 

século XXI: primeiro, “investir” na educação, em cada pessoa, para que cada 

vez mais seja capaz de refletir, exprimir, afirmar e desenvolver o próprio 

potencial humano, com a sua singularidade, criatividade e responsabilidade. 

Em segundo lugar, promover condições de plena igualdade para que todas 

as pessoas se sintam respeitadas e sejam respeitadoras, capazes de 

dialogar e escutar ativamente. Em terceiro lugar, combinar todos os fatores 

possíveis para que uma verdadeira sociedade do conhecimento possa ser 

construída, cidade a cidade, vila a vila, aldeia a aldeia, sem exclusões. E em 



 

25 
 

quarto lugar, aprender e desenvolver a consciência da comunidade e as 

competências necessárias para organizar a vida em comum em condições de 

igualdade e justiça. (Carta das Cidades Educadoras, 2020, p.5). 

 

A aprendizagem ao longo da vida é reconhecida como fator importante para o 

desenvolvimento do ser humano. A Carta das Cidades Educadoras enfatiza a 

necessidade da promoção de experiências de aprendizagens de uma forma contínua 

para todos os indivíduos no qual a cidade devido a sua dinâmica e tudo que a engloba é 

uma importante aliada nesse processo. Para Lúcio (2019) “Se a educação é uma 

dimensão fundamental da experiência humana, a cidade é um contexto especialmente 

favorável à construção de sentido(s) para a experiência”. (p.91) 

As cidades têm refletidas em si as mudanças positivas empreendidas ao longo 

dos anos, mas também carregam consequências negativas de ações realizadas nos 

territórios e da falta de comprometimento na sua gestão e administração. São notórios os 

problemas graves identificados em várias cidades relacionados à infraestrutura, gestão 

do espaço, moradia, desemprego, exclusão social, insuficiência dos serviços públicos, 

falta de ofertas educativas, trânsito, violência, meio ambiente, entre outros.  

Gadotti (2006) concorda que diante da necessidade urgente de seguir novas 

direções no território para o salvar de si mesmo exige uma nova configuração de cidade 

que passa pela transformação em cidades educadoras.  Segundo Gadotti (2006) “A 

cidade que educa não fica no imediato, mas aponta para uma compreensão mais 

analítica e reflexiva tanto dos problemas do cotidiano quanto dos desafios do mundo 

contemporâneo.” (p. 135). Contudo, o autor reconhece que a educação não pode tudo, 

pois há diversos fatores que influenciam a vida em sociedade, porém sabe-se que pode 

contribuir em vários aspetos na medida em que as pessoas são envolvidas em uma 

perspetiva dinâmica e emancipadora. Como bem observa Gadotti (2006) ao tratar sobre 

educação e cultura:  

 

A educação e a cultura não podem tudo porque existem outros componentes 

que são os componentes sociais, políticos e, sobretudo, econômicos. Mas ela 

pode contribuir para a construção de uma sociedade saudável, tornando-se 

amiga e “companheira”, como dizia Paulo Freire, transformando-se num 

espaço de formação ético-política de pessoas que se querem bem e por isso 

têm legitimidade para transformar a vida da cidade. (p.138). 
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O ser humano possui diversas dimensões de aprendizagem e desenvolve-se de 

várias formas. Através do contacto com diferentes experiências constroem significados 

que contribuem para a sua formação. O poder da educação por sua vez é transformador 

se empreendido de maneira ética, reflexiva, democrática e comprometida com a 

formação dos indivíduos considerando a sua potencialidade e a realidade que os cerca. 

Freire (2001) ressalta a capacidade do ser humano para aprender, ensinar e superar-se: 

 

Este ser social e histórico, que somos nós, mulheres e homens, 

condicionado, mas podendo reconhecer-se como tal, daí poder superar os 

limites do próprio condicionamento, “programado [mas] para aprender” – teria 

necessariamente que entregar-se à experiência de ensinar e de aprender. 

(p.35). 

   
Pensar no bem comum está entre as prioridades das ações nos territórios 

educativos. Para unir a sociedade com esse propósito e ter êxito nos empreendimentos 

faz-se necessário uma governança aberta ao diálogo, transparente e comprometida. A 

máxima a união faz a força é uma das bandeiras da cidade educadora e realmente é 

indispensável o trabalho em rede onde haja engajamento da comunidade, dos diversos 

órgãos públicos, setores e instituições. Um dos elementos chaves nas cidades 

educadoras é o incentivo a participação democrática. As pessoas de diferentes faixas 

etárias podendo exercer sua cidadania através dos espaços criados para discutir, opinar 

e intervir nas questões dos territórios. De acordo com Fraga (2015): 

 
A cidade diz-se educadora porque ao contemplar uma visão sistémica do seu 

espaço (que é local como global) enquadra na sua ação e no seu projeto 

educativo uma intencionalidade e uma funcionalidade práticas necessárias à 

execução, planificação e desenvolvimento, de projetos participados e à 

consequente inclusão, envolvimento e implicação dos cidadãos e cidadãs em 

todo o processo. (p. 46). 

 

 Despertar o sentimento de pertença entre os cidadãos ao lugar em que vive é 

também fundamental para que estes desenvolvam o respeito e responsabilidade para 
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tudo o que está ligado ao território.  Valorizar a memória da cidade e criar oportunidades 

para que as pessoas conheçam melhor a sua história e a sua cultura é de suma 

importância para promover esta aproximação. A esse respeito Freire (2001) enfatiza 

sobre uma das principais tarefas educativas da cidade:  

 
No fundo, a tarefa educativa das Cidades se realiza também através do 

tratamento de sua memória e sua memória não apenas guarda, mas 

reproduz, estende, comunica-se às gerações que chegam. Seus museus, 

seus centros de cultura, de arte são a alma viva do ímpeto criador, dos sinais 

de aventura do espírito. Falam de épocas diferentes, de apogeu, de 

decadência, de crises, da força condicionante das condições materiais. 

(p.14). 

  
As pessoas vivem nas cidades e as cidades vivem nelas, há uma ligação com 

seus espaços, sua gente, sua história que se junta com a história de quem por ela passa 

ou habita. Há muito que fazer nas cidades e com as cidades para mudar o presente e 

construir um futuro melhor. Apesar das contradições e problemas as cidades educadoras 

continuam firmes nos seus propósitos conscientizando para o trabalho contínuo tamanho 

os desafios e complexidades que apresentam estes ambientes e a vida em sociedade. 

 
1.1.1  Aprendizagem ao longo da vida como compromisso da Cidade Educadora 
 
 

A educação é um direito de todos garantido por lei, todavia, há muito segue-se na 

luta pela sua expansão e qualidade. Na prática as ofertas educativas ainda são 

insuficientes e por vezes não correspondem às expectativas para contribuir com a 

formação dos indivíduos de forma significativa. Quanto mais promovem-se 

oportunidades de aprendizagens mais ampliam-se novos horizontes, novos projetos, 

ideais e com isso perspetiva de vida mais digna.  Charlot (2006) Afirma que: “A educação 

é um triplo processo de humanização, socialização e entrada numa cultura, 

singularização-subjetivação. Educa-se um ser humano, o membro de uma sociedade e 

de uma cultura, um sujeito singular” (p.15).  

O ser humano por sua natureza é um ser ligado a tudo, pois influência o meio e 

também sofre influência do mesmo. Na medida em que vivencia experiências e também 
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as socializa transforma-se enquanto indivíduo e comunidade impactando por sua vez a 

cultura e sociedade. Freire (2001) sobre a importância da educação diz que:  

 
Como processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, 

procura da boniteza, capacitação científica e técnica, a educação é prática 

indispensável aos seres humanos e deles específica na História como 

movimento, como luta. A História como possibilidade não prescinde da 

controvérsia, dos conflitos que, em si mesmos, já engendrariam a 

necessidade da educação. (p.10). 

A educação, portanto, é fundamental na vida das pessoas para contribuir para o 

seu desenvolvimento em todos os aspetos, contudo o processo educativo como explica 

Touraine (1997) tendo como foco apenas na formação para o trabalho acaba por limitar o 

indivíduo a abrir-se a outras possibilidades. Canário (1999) ressalta que através dos 

diversos contextos a aprendizagem apresenta significados na qual as pessoas atribuem 

sentidos as suas experiências e isto remete a necessidade de um novo olhar perante a 

relação entre aprender, trabalhar e viver. Estes na realidade estão correlacionados à 

medida que a aprendizagem está presente nas mais variadas situações. 

Vários espaços, ambientes e situações podem propiciar significativas 

experiências para a construção do conhecimento. Esta visão limitada de ideia do 

educativo e não educativo pode vir a tolher possibilidades de mudanças nos currículos 

das escolas como também no modo como se organizam os projetos em educação em 

outros contextos. Freire (1996) reflete sobre o equívoco dessa desvalorização do 

informal:  

 
Se tivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser possível 

ensinar, teríamos entendido com facilidade à importância das experiências 

informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, 

nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos de pessoal 

administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de significação.  (p.44). 

 

A gestão de carreira e formação ao longo da vida de acordo com Campos (1976) 

está ligada às experiências de aprendizagens que temos contacto nas diferentes 

situações e contextos quer sejam estes estruturados ou não para esta finalidade.  Ainda 

existe a ideia errônea e muitas vezes a intencionalidade em sustentar discursos no 

sentido que a educação só acontece apenas nas instituições formais. A disposição para 
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aprender por sua vez é entendida e limitada apenas aos mais jovens. Contudo, as 

pessoas não aprendem apenas em determinados períodos da vida e espaços, pois isso 

seria subestimar a capacidade humana. Freire (1996), fala da importância do espírito 

livre e inquieto dos indivíduos que corrobora para que estes estejam abertos sempre 

para aprendizagem.  

 
Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 

tornamos capazes de aprender. Por isso, somos o único em que aprender é 

uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que 

meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, 

constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura 

do espírito.  (Freire, 1996, p.69).   

     

A aprendizagem ao longo da vida é, portanto, observada nos diferentes contextos 

quer sejam eles formais, não formais ou informais. Faz-se necessário desenvolver 

políticas e programas de aprendizagem para contribuir com o desenvolvimento dos 

indivíduos e sua formação perante os desafios de um mundo em constante 

transformação. Coimbra, Parada e Imaginário (2001) por sua vez destacam a 

importância das múltiplas experiências vivenciadas pelas pessoas a qual contribui para 

sua formação e possibilitam melhor preparação. Isto é evidenciado quando nos 

deparamos quer seja no contexto laboral, educativo, familiar ou comunitário.  

 
As necessidades de orientação passam a ser entendidas como uma 

constante ao longo da vida, constituindo-se como oportunidades privilegiadas 

de exploração dos diferentes teatros e papéis de vida que, a cada momento, 

se encontram disponíveis para cada um de nós. Principía, aliás, a ser quase 

um lugar comum a aludir à desmultiplicação das situações em que os 

cidadãos, previsivelmente, irão ser chamados a ponderar e a reorganizar os 

seus diversos investimentos (na educação, no trabalho, na família, na 

religião, na comunidade). (Coimbra, Parada & Imaginário, 2001, p.46). 

 

Com relação ao investimento na aprendizagem ao longo da vida a Carta das 

Cidades Educadoras refere-se sobre a necessidade de articulação entre as instituições 

formais de ensino e outros contextos informais para discutir a realidade dos cidadãos e 
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de possibilidades para acompanhar e oportunizar as pessoas o contacto com processos 

de formação. Todavia, o facto é que estes só terão sentido se forem organizados para 

promover uma aprendizagem significativa, inclusiva e assente em uma perspetiva 

ecológica. A Carta das Cidades Educadora (2020) traz a seguinte consideração sobre 

este assunto: 

 
As Cidades Educadoras, com suas instituições de ensino formal e as suas 

intervenções não formais (com fins educativos fora da educação 

regulamentada) e informais (não intencionais ou planeadas), colaborarão 

entre si, bilateral ou multilateralmente, para tornar a troca de experiências 

uma realidade. Com espírito de cooperação, apoiarão mutuamente projetos 

de estudo e investimento, tanto sob a forma de cooperação direta, como em 

colaboração com organismos internacionais. (Cartas das Cidades 

Educadoras, 2020, p.5). 

 
A cidade educadora tem em suas preocupações a promoção da aprendizagem 

dos cidadãos nas diferentes fases da vida.  Os autores Coimbra, Parada e Imaginário 

(2001) destacam a importância da mudança de conceções relativamente à promoção da 

aprendizagem e a formação do indivíduo ao longo da vida na qual passa-se a 

reconhecer sua relevância nos diversos contextos. 

A cidade com seu potencial educativo confere inúmeras possiblidades de 

aprendizagens podendo promover e investir em uma formação rica de significados e 

permanente.  Através das intervenções no território em uma perspetiva educadora é 

possível valer-se dos elementos que já existem, reconfigurar programas e projetos de 

acordo com a proposta de trabalho como também criar novos empreendimentos a partir 

das necessidades da população e do que for preciso para construir ambientes mais 

evoluídos e saudáveis. 

A dinâmica da cidade educadora requer uma rede de articulação e comunicação 

entre as secretarias, instituições públicas, privadas, cidadãos e demais segmentos 

sociais a fim de que em conjunto possam corroborar com o desenvolvimento das cidades 

e ampliação do seu potencial educativo. Como bem observa Coimbra, Parada e 

Imaginário (2001): 

 
Resta apenas lembrar -de novo- que a construção de uma sociedade 

educativa, que explore ao máximo o potencial de aprendizagem dos 



 

31 
 

indivíduos, requer o envolvimento e a colaboração de todos os que dela 

fazem parte, nomeadamente, as associações de pais, as autarquias, as 

empresas, os museus, as bibliotecas, as associações culturais... enfim, de 

todas as entidades mobilizáveis para a construção de um projecto e de um 

serviço educativo, local e social, de qualidade, que articule iniciativas 

públicas e privadas, bem como que promova a transformação das suas 

instituições em organizações aprendentes. (Coimbra, Parada & Imaginário, 

2001, p.121). 

 

 

1.2 Cartas das Cidades Educadoras: Princípios norteadores dos trabalhos nas 

cidades educadoras 

 

Os municípios com representação no Congresso Internacional das Cidades 

Educadoras, celebrado na década de 90 apresentaram a Carta das Cidades Educadoras 

onde foram incluídos princípios básicos com propósito de orientar as ações nos 

territórios. Estes têm como base documentos universais importantes conhecidos a 

seguir: Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); Convenção Internacional 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965); Pacto 

Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1966); Convenção sobre 

os Direitos da Criança (1989); Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990); 

4ª Conferência Mundial sobre a Mulher celebrada em Pequim (1995); Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural (2001); Carta Mundial pela Direito à Cidade 

(2005); Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006); Acordo de 

3Paris sobre o Clima (2015) e Agenda 2030 sobre o Desenvolvimento Sustentável 

(2015). 

Na verdade a Carta reforça direitos já garantidos por lei e trata ainda de outras 

questões essenciais e urgentes para construir-se um ambiente mais saudável e 

humanizado nas cidades e, com efeito, mundialmente. O Preâmbulo da Carta das 

Cidades Educadoras (2020) enaltece a potencialidade das cidades podendo estas 

contribuir através de diversas ações nos seus espaços para uma sociedade mais 

evoluída e comprometida com as causas importantes:  

 

                                                
3 Carta das Cidades Educadoras: https://www.edcities.org/pt/carta-das-cidades-educadoras/ 



 

32 
 

Hoje, mais do que nunca, as cidades ou as vilas, grandes ou pequenas, 

dispõem de inúmeras possibilidades educadoras, mas sobre os municípios 

também podem incidir forças e inércias deseducadoras. De uma forma ou de 

outra, a cidade apresenta elementos importantes para uma educação 

integral: é um sistema complexo e, ao mesmo tempo, um agente educativo 

permanente, plural e poliédrico, capaz de potencializar os fatores educativos 

e de transformação social. (Carta das Cidades Educadoras, 2020, p.4). 

A Carta foi revista no II Congresso Internacional de Bolonha em 1994, no VIII 

Congresso de Genova em 2004 e em 2020 para adaptar-se as novas perspetivas e 

desafios sociais. Constitui-se como uma bússola para as ações das políticas nos 

municípios membros sendo a educação a base para desenvolvimento das políticas nos 

territórios. Esta encontra-se disponível no website da Associação Internacional das 

Cidades Educadoras podendo ser consultada em vários idiomas.  

A Declaração de Barcelona como também é conhecido o documento tem por 

base vinte princípios. Estes implicam no compromisso com a educação, cultura, 

democracia; valorização da identidade do território e dos cidadãos; respeito às 

diferenças e promoção do bem comum; combate as desigualdades e degradação do 

meio ambiente entre outros aspetos importantes a trabalhar no território.  

Os vinte princípios presentes na Carta das Cidades Educadoras estão divididos 

em três tópicos: O direito a cidade educadora; o compromisso da cidade e ao serviço 

integral das pessoas. No que se refere ao direito à cidade educadora estes princípios 

encontram-se enumerados da seguinte forma: 1- Educação inclusiva ao longo da vida; 2- 

Política educativa ampla; 3- Diversidade e não discriminação, 4- Acesso à cultura; 5- 

Diálogo intergeracional.  

De um modo global o direito à cidade educadora pressupõe que nesta conceção 

a cidade deve-se comprometer para desenvolver ações condizentes com esta filosofia 

em que coloca o cidadão como prioridade para contribuir com seu desenvolvimento em 

todos as dimensões. Outro ponto defendido na Carta é o incentivo ao diálogo e a 

convivência entre as diferentes gerações e aproximação dos indivíduos com base na 

valorização e respeito às diferenças em uma perspetiva inclusiva além de assegurar a 

aprendizagem ao logo da vida através de ações e processos educacionais significativos 

e inovadores no âmbito dos contextos formal, informal ou não formal de educação.  
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Sobre o compromisso da cidade estes princípios buscam orientar para que os 

representantes públicos estejam inteirados das questões do município e das4 

necessidades da população incentivando a parceria com os cidadãos. Estão na 

sequência nomeados e numerados da seguinte forma: 6- Conhecimento do território; 7- 

Acesso à informação; 8- Governança e participação dos cidadãos; 9- Acompanhamento 

e melhoria contínua; 10- Identidade da cidade; 11- Espaço público habitável; 12- 

Adequação dos equipamentos e serviços municipais; 13- Sustentabilidade. 

Estes princípios relativos ao compromisso da cidade ressaltam a importância de 

resguardar a memória da cidade, valorizar a cultura, o patrimônio material e imaterial 

assim como também promover o acesso aos bens culturais e contribuir para solidificar o 

sentimento de pertença aos seus habitantes. Trata ainda nesse conjunto que a cidade 

educadora deve mobilizar-se para criar um ambiente saudável e sustentável para as 

pessoas. Implica no cuidado com a população; na preocupação em dar condições para 

todos usufruírem a cidade; melhoria dos espaços, manutenção dos equipamentos e 

garantia de infraestrutura urbana adequada; qualidade da prestação de bens e serviços 

bem como outras ações necessárias.  

O investimento na formação dos cidadãos é outro ponto defendido assim como a 

avaliação do impacto das políticas implementadas na busca de melhorar e inovar os 

programas e projetos na cidade. Contudo, a cidade educadora acredita que este trabalho 

só faz sentido com o envolvimento da participação popular para junto com os 

representantes administrar a cidade incentivando a integração e co-responsabilidade no 

território. 

Por fim há um conjunto de princípios que se referem ao serviço integral das 

pessoas. Este reforça e complementa as ações recomendadas nos outros princípios 

principalmente com relação ao cuidado com as pessoas e a promoção de uma 

convivência saudável com base no respeito, na inclusão e na valorização da diversidade 

e equidade. Estes estão nomeados e enumerados da seguinte forma: 14- Promoção da 

saúde; 15- Formação de agentes educativos; 16- Orientação e inserção laboral inclusiva 

17- Inclusão e coesão social; 18- Corresponsabilidade contra as desigualdades; 19- 

Promoção do associativismo e do voluntariado; 20- Educação para uma cidadania 

democrática e global.  

Ao analisar estes princípios relativos ao serviço integral das pessoas percebe-se 

a preocupação de facto em incentivar políticas de apoio, proteção às pessoas e de ações 

educativas a todos os cidadãos independente da faixa etária, etnia, condições físicas, 

condição social, ou quaisquer outras.  A atenção ao bem-estar dos indivíduos é 

                                                
4 Associação Internacional de Cidades Educadoras: https://www.edcities.org/pt/ 
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destacado também como prioridade em todos os aspetos com o intuito de proporcionar 

uma melhor qualidade de vida em todas as fases. Outra temática abordada nesses 

princípios trata do combate aos contextos de exclusão e o compromisso de toda 

sociedade para mobilizar-se e promover políticas e ações de inclusão.  

A Carta apresenta um modelo de governação e defende a ideia de que os 

representantes públicos e os cidadãos devem atuar juntos para o bem da cidade e de 

todos que nela habitam. Esta compactua por uma gestão pública democrática que é na 

verdade o caminho para a construção de uma sociedade mais justa e mais solidaria. 

Contudo, existe um processo entre conhecer os princípios da Carta e de facto os 

concretizarem. O que vai consolidar o trabalho da cidade educadora é o 

comprometimento e toda a dinâmica que este requer para desenvolver-se e prosperar e 

isto está compreendido em seus princípios e sua filosofia.  

 
1.3 Cidades Educadoras em Rede: Aprendizagem em comunidade e intercâmbio de 

experiências 

 
 

O Movimento das cidades educadoras conforme já foi referenciado iniciou-se no 

continente europeu precisamente na Espanha sendo oficializado em 1990. A AICE conta 

com 478 cidades educadoras.  O país hispânico é o que tem mais cidades educadoras 

com 231 territórios evolvidos com essa proposta. Em seguida Portugal possui 89 

municípios e a França vem em terceiro com 23. Estes dados são referentes ao mês de 

junho do ano de 2022, todavia este trabalho tem se expandido em todo mundo e abrange 

os continentes da África, América, Ásia, Europa e Oceania onde há cada vez mais 

territórios a interessar-se pela conceção e modo de atuação das cidades educadoras. 

A Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE) disponibiliza um 

website com as notícias, informações, eventos e programações das cidades educadoras 

como também é possível acessar a um banco de experiências com trabalhos realizados 

pelas cidades de toda rede com o intuito de divulgar as práticas já existentes, inspirar e 

também possibilitar sua multiplicação.  

Independentemente dos recursos das cidades todas são passíveis de melhorias e 

têm potencial para desenvolverem processos educativos. Estas organizações ao mudar 

a estratégia de trabalho da forma isolada para busca de parcerias também a nível de 

aproximação com outras cidades aprendem e ensinam através das experiências 

vivenciadas e compartilhadas. Portanto, o trabalho em rede é uma das marcas das 

cidades educadoras porque acredita que através desta comunicação e socialização entre 

os territórios, os planeamentos e ações tornam-se mais ricos e com maior chance de 
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resultados contribuindo assim com o crescimento de todos. Este trabalho busca o efeito 

56na esfera local e global na medida em que investe na ampliação das ações educativas 

no território, nas inovações e incentiva a multiplicação das vivências com o intuito de 

corroborar na construção de um mundo melhor para todos. 

Além de fazer parte de uma organização global a AICE as cidades também fazem 

parte de redes nacionais. Os países criaram suas próprias redes territoriais para discutir 

e trocar experiências também a nível nacional. É o caso da Rede Territorial Portuguesa 

de Cidades Educadoras iniciada no ano de 2005. 

Entre as atividades desenvolvidas pela RTPCE destacam-se os congressos 

nacionais; eventos, grupos de trabalhos, os encontros trimestrais e a edição de um 

boletim informativo sobre assuntos diversos relativos às cidades educadoras, porém 

especificamente focado no compartilhamento de experiências vivenciadas nos territórios 

da rede em diferentes áreas de atuação. 

Cada município desenvolve o trabalho enquanto cidade educadora de acordo 

com suas prioridades. Os princípios da cidade educadora propõem que haja discussão 

entre os diversos setores juntamente com a população sobre as questões do território e 

as demandas da sociedade.  O modo como os representantes do poder público irão 

conduzir as atividades fica a critério de cada organização tendo esta a responsabilidade 

e o compromisso com a filosofia e os princípios da Carta das Cidades Educadoras.  

O trabalho, portanto, nas cidades educadoras é realizado por muitas mãos no 

qual a união dos diversos atores envolvidos faz a diferença na qualidade e no êxito dos 

resultados. A gestão compartilhada é uma das marcas das cidades educadoras que 

valoriza a participação das pessoas reconhecendo como essencial para o trabalho no 

território. Para Cordioli (2001) a criação de espaços de participação é extremamente 

importante porque estimula o interesse e o comprometimento nas situações que 

apresentam-se. Ao envolverem-se nas discussões através das diferentes intervenções 

quer seja para opinar, discordar, decidir, propor e avaliar os indivíduos reconhecem-se 

como sujeitos do processo o qual contribui para assumir responsabilidades e por sua vez 

sentem-se mais valorizados por serem integrados na gestão do município e terem seus 

direitos reconhecidos como cidadãos.  

No Banco de experiências da Rede Internacional das Cidades Educadoras é 

possível conhecer diversos trabalhos vivenciados conforme os princípios da Carta das 

Cidades Educadoras. Há uma diversidade de temáticas abordadas relacionadas a 

assuntos como participação e cidadania, lazer, formação ao longo da vida, 

                                                
5 Banco de Experiências AICE: https://www.edcities.org/pt/banco-de-experiencias/ 
6 Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras: https://www.edcities.org/rede-portuguesa/ 
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desenvolvimento sustentável, meio ambiente, relações intergeracionais, inclusão e 

coesão social, educação e cultura, etc.  

Ao acessar os programas e projetos no Banco Internacional de Documentos das 

Cidades Educadoras BIDCE no website da Associação Internacional das Cidades 

Educadoras encontram-se várias informações sobre os trabalhos realizados pelas 

cidades. Os documentos disponibilizados apresentam sínteses dos trabalhos que vem 

sendo concretizados nos territórios em todo mundo contribuindo para o conhecimento e 

servindo de inspiração para novos projetos e novas ações. Os relatórios trazem em sua 

composição o nome da organização ou instituição idealizadora, o período do 

desenvolvimento do trabalho, as temáticas abordadas, a faixa etária do público 

participante, motivação e resumo, objetivos, contexto social e urbano específico e 

avaliação.   

A nível das redes nacionais um dos instrumentos importantes de divulgação das 

experiências são os boletins informativos na qual os representantes dos territórios 

comunicam aos organizadores da rede a intenção de publicar essas vivências. Na 

descrição apontam a motivação para a iniciativa do trabalho e os princípios da Carta das 

Cidades Educadoras mobilizados no processo.  

Todo o conjunto de ações realizadas tanto a nível internacional como a nível 

nacional nas redes das cidades educadoras são importantes para a comunicação, 

aprendizagem e o compartilhamento de conhecimentos não só entre os membros da 

rede, mas para todos os que se interessam pelo trabalho e querem conhecer novas 

possibilidades de intervenção nos territórios. 

 

 

1.4 Cidades Educadoras, Cidades Inclusivas: Desafios e Perspetivas 

 
As cidades contemporâneas apresentam-se cheias de desafios diante das 

demandas implicadas pela sociedade e das transformações ao longo do tempo 

relacionadas à fenómenos diversos. Diferenciam-se uma das outras por vários aspetos 

quer seja no perfil da população, na sua estrutura, nos seus recursos, na sua política, na 

económia ou sua na sua identidade.  

As cidades apesar de seus contrastes são ambientes cheios de vida que 

emanam cultura e têm consigo a memória e a riqueza de sua gente. Contudo, estes 

espaços podem ser mais saudáveis e inclusivos.  A cidade é do povo, portanto é preciso 

que os cidadãos olhem em sua volta para a conhecer melhor e participar da sua 

administração e das mudanças necessárias. As injustiças, a violência, as desigualdades, 

o desemprego, a poluição, a falta de estrutura e de planejamento, etc. refletem os 
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problemas urbanos e a banalização da vida humana. Quanto menos se fala sobre estes 

assuntos, menos são colocados em pauta e a desumanização vai ganhando espaço. 

Sobre a importância de aproximar- se da cidade Gadotti (2006) diz que: 

 
Em primeiro lugar precisamos aprender da cidade. Paulo Freire dizia que o 

primeiro livro de leitura é o mundo. Para aprender da cidade precisamos ler o 

mundo. Em geral nós ignoramos a cidade, estreitamos muito nosso olhar e 

não percebemos, e algumas vezes até a escondemos, damos as costas para 

não ver certas coisas que acontecem nela. Não queremos olhar certas coisas 

da cidade para não nos comprometer com elas, pois o olhar nos compromete 

(p.139). 

 

No século XXI a exclusão é um grave problema social que acomete os grupos 

marginalizados pela sociedade. A violência na verdade assume inúmeras formas muitas 

vezes não percebidas pela população. É neste sentido que o desenvolvimento da 

cidadania constitui um processo de reinvindicação, discussão envolvendo luta pelos 

espaços de participação e dos direitos. Para Magalhães; Teixeira; Dias; Cordeiro; Silva e 

Mendes (2017): 

Ser cidadão e cidadã implica não só usufruir de direitos e cumprir deveres, 

mas também pensar nas limitações no acesso e no exercício da cidadania de 

cada um/a e do grupo. Este é um exercício fundamental para que as 

desigualdades existentes não permaneçam invisibilizadas e para que as 

raízes estruturais da violência sejam desafiadas. (Magalhães et al. 2017, 

p.178). 

  
Com relação ao entendimento sobre cidadania Araújo (2007) questiona as 

perspetivas desses discursos. Que conceito de cidadania carregam as falas e ações?   

Na prática percebem-se falhas nas políticas e a falta de assistência e garantias dos 

direitos da população carente em vários aspetos. Questiona-se que tipo de cidadania 

estão a vivenciar uma vez que em muitas cidades há grupos negligenciados pelo sistema 

no qual uma das formas de excluir começa por não considerar a heterogeneidade 

populacional.  

Nos grandes centros urbanos, por exemplo, muitas pessoas vivem em 

comunidades chamadas de bairros sociais ou favelas e encontram-se desassistidas e 
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privadas dos seus direitos. Nas estruturas das cidades percebe-se então a segregação 

espacial. Isto não é identificado apenas por suas habitações mais simples ou muitas 

vezes precárias, mas também pela falta de estrutura dos bairros, a falta de serviços 

básicos, os descuidos com os espaços e a falta de manutenção.    

As cidades transformaram-se ao longo do tempo, contudo é preciso analisar a 

que custo implica certas mudanças empreendidas nos territórios. Nem sempre os 

projetos implementados estão de fato a atender os interesses e necessidades da 

população. Por vezes presenciamos várias intervenções em bairros no qual vivem 

pessoas com poder económico mais elevado em contra partida outros lugares das 

cidades onde encontram-se os menos favorecidos não tem a mesma atenção do poder 

público e da sociedade.  

Apesar das forças contrárias, das políticas e da pressão do sistema muitos 

seguem lutando e enfrentando as dificuldades e as barreiras sociais.  Exercem a 

cidadania quando protestam, participam e reclamam por melhores oportunidades e 

condições de vida para todos.  Rebelam-se ao encarar os desafios e procuram construir 

novos caminhos para desviar dos percursos impostos que limitam as trajetórias de vidas. 

Freire (2001) defende que somos protagonistas dos nossos destinos na medida em que 

nos envolvemos e exigimos uma sociedade mais justa e democrática: 

 

Para que os seres humanos se movam no tempo e no espaço no 

cumprimento de sua vocação, na realização de seu destino obviamente não 

no sentido comum da palavra, como algo a que se está fadado, como sina 

inexorável, é preciso que se envolvam permanentemente no domínio político, 

refazendo sempre as estruturas sociais, econômicas, em que se dão as 

relações de poder e se geram as ideologias. (Freire, 2001, p.8). 

 

Uma das importantes contribuições sobre o conceito de cidadania e dos direitos 

civil, político e social foi apresentada por T. H. Marschall em 1950. Embora o estudo 

referido apresente conceções relacionadas a contextos específicos e relativamente à 

época o mesmo trouxe discussões sobre a temática bastante relevantes. O Sociólogo faz 

uma espécie de cronologia do desenvolvimento desses direitos. Contudo, tratando-se 

dos direitos sociais pelos fatos históricos percebe-se que igualmente aos demais foram 

constituídos através de muita luta. Mesmo na sociedade contemporânea esses direitos 

ainda não são garantidos e usufruídos por boa parte da população mundial. Muitas 
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pessoas vivem em condições sub-humanas nas cidades sendo discriminadas e 

segregadas na sociedade. 

A Declaração dos Direitos Humanos (1948) no artigo 2º trata da igualdade de 

direitos e respeito a todos sem distinção: 

 
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra natureza, origem 

nacional ou social, de riqueza, nascimento ou de qualquer outra condição.  

Não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou 

internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate 

de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a 

qualquer outra limitação de soberania. (Declaração dos Direitos Humanos, 

1948, artigo 2º). 

 

Stoer e Magalhães (2005) na obra: A diferença somos nós - A Gestão da 

Mudança Social e as Políticas Educativas e Sociais abordam sobre os cinco lugares de 

impacto da exclusão/ inclusão social, as relações e a intermutabilidade das suas 

posições que conferem o Corpo, Trabalho, Cidadania, Identidade e o Território. Estes 

estão interligados aos contextos e espaços estruturais. Esta análise é realizada a partir 

dos paradigmas socioculturais da pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade 

que envolve contextos históricos e sociais de cada período. Stoer e Magalhães (2005) 

observam que: 

Em cada caso, o que está em causa é a relação entre estrutura e agência e o 

modo como as tensões presentes nessa relação são traduzidas nos cinco 

lugares. Pensamos que mapear a exclusão/inclusão social desta maneira é 

também refletir sobre a natureza da mudança social e sobre como os atores 

sociais se posicionam face a ela. (Stoer & Magalhães, 2005, p. 67). 

 
Os indivíduos enquanto sujeitos envolvidos nessa rede dos lugares de inclusão e 

exclusão tendem a ser favorecidos ou condenados por estes mesmos lugares 

dependendo do modo que encontram-se relacionados na visão da sociedade podendo 

acarretar a discriminação e marginalização. Ao observar o corpo social, as relações e os 

contextos percebe-se uma seleção entre os indivíduos de acordo com padrões adotados 

como “aceitáveis” e elegidos como “legítimos”. Essa discussão levou Stoer e Magalhães 
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(2005) a discutir os modelos de relação com a diferença: do etnocentrismo, da tolerância, 

da generosidade e o relacional. As crenças e as conceções de valores afetam nossas 

ações e consequentemente nosso modo de agir e relacionar-se com as outras pessoas. 

Contudo, os modelos de relação é um problema complexo melhor compreendido quando 

analisa-se outros períodos históricos da humanidade cujas convicções, comportamento e 

cultura ainda refletem-se nas sociedades contemporâneas.   

Com o tema da inclusão cada vez mais presente na sociedade e nas discussões 

da AICE as Redes Territoriais de Cidades Educadoras estão empenhando-se em 

construir estratégias de combate à exclusão e criando ações e programas que 

contribuam com uma sociedade mais justa, inclusiva para dar respostas às necessidades 

da população. Identificar contextos que geram desigualdade e abandono está entre as 

prioridades nos trabalhos dos territórios. De acordo com Almeida (2008):  

 
As cidades vivem hoje momentos particulares e de uma importância 

acrescida, uma vez que terão que definir o seu modelo de desenvolvimento e 

crescimento com vista ao seu futuro e ao seu posicionamento perante cada 

uma das outras, tentando desenhar e construir o seu próprio caminho, o seu 

destino futuro, confrontados, por um lado, com os novas matizes que as 

caracterizam (a idade, a imigração, as etnias...) e, por outro lado, com os 

sinais da modernidade, apelativos e mais atractivos (incentivos culturais, 

comerciais e de bem-estar). (p.3). 

 

O trabalho nas cidades educadoras implica investimento em processos de 

intervenção em vários âmbitos conforme explicitado na Carta das Cidades Educadoras. 

A prosperidade do território está muito relacionada ao que é feito junto a sua população 

através da saúde, educação, segurança, emprego, desporto, cultura, lazer, moradia, 

assistência, etc. seguido dos empreendimentos necessários para sua administração, 

manutenção e desenvolvimento.  

Em seus princípios a Declaração de Barcelona refere-se à importância do cuidar 

das pessoas como prioridade nas cidades educadoras e destaca o papel de toda 

sociedade para corroborar com este trabalho. Contudo chama atenção para a causa da 

inclusão e coesão social no tocante aos grupos historicamente marginalizados. 

 Já existem vários trabalhos desenvolvidos nas redes das cidades educadoras 

que têm contribuído para mitigar os efeitos da exclusão, todavia esta temática vem 

sendo cada vez mais abordada nas reuniões, congressos e grupos de trabalhos que 
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buscam construir e ampliar os caminhos para promover a inclusão nas cidades diante 

dos cenários observados nos territórios e dos diversos contextos de exclusão existentes. 

Busca armar-se para os desafios tamanha complexidade que envolve este fenómeno 

que requer priorização e investimento nas políticas públicas, investimento na educação e 

formação, conscientização, participação da população e engajamento dos diversos 

setores.  

De acordo com o Documento Cidades Inclusivas 2020/2021, publicado no 

website da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras e produzido pelo Grupo 

de Trabalho “Cidades Inclusivas” que atua desde 2015, o conceito de inclusão por tudo 

que este acarreta envolve vários aspetos que o torna complexo e multidimensional. As 

categorias de inclusão elegidas no documento referem-se aos processos de inclusão 

trabalhados nos municípios e destaca intervenções em caráter de urgência realizadas 

desde o início da pandemia em 2020 estando essas apresentadas da seguinte forma: a) 

Inclusão social; b) Inclusão económica; c) Inclusão política; d) Inclusão cultural e lazer; e) 

Inclusão digital; f) Inclusão sócio-sanitária; g) Inclusão, cidadania e participação; h) 

Inclusão, identidade e género, i) Inclusão em ações educativas e formativas. 

O Grupo de Trabalho da RTPCE “Cidades Inclusivas” é um dos exemplos de 

como as cidades educadoras quer seja a nível local, nacional ou mundial procuram 

mobilizar-se e unirem-se para encontrar meios de cuidar das pessoas e do território. 

Juntam-se para discutir, planear e agir em um trabalho contínuo para melhorar a 

qualidade de vida dos habitantes intervindo nas diferentes situações e demandas 

necessárias além de contribuir com propostas inovadoras para o crescimento das 

cidades.  

A Carta das Cidades Educadoras (2020) trata da real necessidade de enfrentar 

os problemas que se arrastam pela sociedade através dos tempos. Defende que as 

pessoas devem ser respeitadas na sua identidade considerando a diversidade do povo, 

valorizando suas histórias de vida e combatendo contextos de exclusão e discriminação.  

 
A diversidade é inerente à vida e, obviamente, às cidades dos nossos dias, 

prevendo-se um aumento considerável no futuro. Por conseguinte, um dos 

desafios da Cidade Educadora é promover o equilíbrio e a harmonia entre a 

identidade e a diversidade, tendo em conta os diversos contributos das 

comunidades que a constituem e o direito de todas as pessoas que nela 

vivem a sentirem-se reconhecidas pela sua identidade cultural própria. Para 

tal, é imperativo lutar contra o racismo e todas as formas de exclusão. O 
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desafio atual é reconhecer o direito às singularidades sem colocar em risco a 

construção do que é comum. As Cidades Educadoras sentem-se portadoras 

do ideal de inclusão, acolhendo cada pessoa como ela é e convidando-a a 

participar num projeto comum de cidade. (Carta das Cidades Educadoras, 

2020, p.7).  

De acordo com Fraga (2015) as cidades desde o seu início são contextos 

propícios à formação e educação cultural, social, política e especialmente cívica. Apesar 

das limitações e condicionamentos exercidos sobre a população nas diferentes 

passagens da história muitas foram palcos de grandes lutas. São lugares de resistência 

onde às pessoas aprendem umas com as outras e se reinventam não só para mudar sua 

condição, mas também do coletivo.  

Continua a ser o local onde os cidadãos e cidadãs territorializam-se, isto é, o 

local onde cada um de nós (des) constrói-se pessoalmente, 

profissionalmente, culturalmente e, numa macroesfera, socialmente, 

alicerçando percursos de entendimento e, sobretudo relacionais, que nos 

fazem preencher a incompletude do nosso ser. (Fraga, 2015, p.47). 

 

Com relação às adversidades nos contextos urbanos Almeida (2008) diz que 

“Estes novos problemas, não têm ou não podem ter respostas gerais e universais, mas 

sim soluções encontradas, pontualmente, no terreno, por aqueles ou aquelas que os 

sentem, que os veem e acima de tudo que os vivem”. (p.4). O facto é que sejam velhos 

ou novos os problemas nos territórios a abertura para a participação da população na 

perspetiva de um novo modelo de gestão democrática promove o espaço para o 

exercício da cidadania e possibilita a discussão das prioridades e reais necessidades 

bem como o acompanhamento mais próximo dos trabalhos desenvolvidos. Esta iniciativa 

faz a diferença no direcionamento das políticas públicas nas cidades. 

 
1.4.1 Documento Gold VI: Caminhos para inclusão nas cidades educadoras 

 
Em novembro de 2021 a Associação Internacional das Cidades Educadoras 

(AICE) divulgou no seu website o Documento Gold VI intitulado “Desigualdade 

socioespacial e ação educativa local na construção de cidades que cuidam.” O texto 

apresenta cinco desafios da ação política ao nível local para ajudar a combater contextos 

de desigualdades e fragmentação social presentes nas cidades do século XXI. 
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No Gold VI são identificadas cinco dimensões que podem ser trabalhadas pelas 

cidades para reduzir as desigualdades: a política de redução da segregação educativa; a 

educação para os cuidados; a integração da política educativa e a ação social 

comunitária; a educação para o desenvolvimento de uma cidadania crítica e a extensão 

das oportunidades educativas mais além da educação formal. 

Sobre a segregação urbana e educativa o documento explica que em parte esses 

fatores são externos as políticas educativas (segregação residencial, intensidade das 

ondas migratórias, pautas culturais e a escolha do centro). Contudo, existe um 

movimento para ampliar as intervenções de políticas a fim de conseguir reduzir a 

excessiva concentração de alunos em determinadas escolas e com isso garantir uma 

maior heterogeneidade escolar. De acordo ainda com os discursos a redução da 

segregação escolar é mais efetiva nas cidades que se comprometem em articular 

políticas intersetoriais principalmente no âmbito habitacional, urbano e educativo.  

Outro problema mencionado é com relação às escolas que incluem critérios de 

seleção académica para receber crianças e jovens o que acaba por desencadear 

processos de discriminação e exclusão. Contudo, o facto é que um sistema educacional 

inclusivo vai além de distribuir jovens de diferentes condições socioeconómicas pelas 

instituições de ensino.  

Diante das colocações relevantes é preciso ressaltar que as instituições de 

ensino podem e devem dar respostas aos processos excludentes que acabam por 

comprometer o acesso, permanência e sucesso dos alunos em suas trajetórias 

académicas. A valorização e reconhecimento da aprendizagem em vários contextos e ao 

longo da vida é um passo importante, contudo continuar a olhar para as instituições de 

ensino, atender suas demandas e analisar o que é necessário para mudar e construir um 

modelo educativo que contribua verdadeiramente com a formação do indivíduo 

considerando as suas dimensões e assente em uma perspetiva inclusiva de educação é 

fundamental para somar com as demais oportunidades de aprendizagem. Este trabalho 

é um processo que requer discussão e reflexão sobre a gestão, organização e as 

práticas educacionais nas escolas.  

 É importante perceber em que está assente as conceções de educação e em 

quais paradigmas estão atrelados à organização e gestão do trabalho pedagógico 

conforme ressaltam Cosme e Trindade (2013) que discutem a importância de refletir 

sobre essa questão:  

 

Terá que ser compreendida, em primeiro lugar, em função da articulação que 

estabelece com o processo de gestão curricular e, igualmente, em função de 
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pressupostos ideológicos, políticos, sociais e culturais que enformam os 

projetos de educação escolar nas sociedades em que vivemos.  (Cosme & 

Trindade, 2013, p. 7). 

 

No que diz respeito à educação para os cuidados esta visão defende o 

empreendimento de ações que contribuam para a sensibilização, capacitação e 

educação das pessoas. Discute a necessidade também de incentivar políticas públicas 

que devem ser planeadas visando à co-responsabilidade entre os indivíduos, sociedade 

e instituições para que o direito ao cuidado seja garantido à população, principalmente 

daqueles que mais necessitam sem que este papel continue a ser delegado 

principalmente às mulheres. A população feminina, por sua vez, não bastasse uma série 

de injustiças sofridas desde sempre seguem sendo ainda pressionadas pela sociedade a 

assumir diversas responsabilidades que as sobrecarregam e acabam por afetar os seus 

projetos de vida. 

Uma cidade que cuida deve estar atenta às necessidades da população 

procurando formas de suprir para melhorar a condições de vida e ir de encontro a 

situações e contextos que geram desigualdades. Não limitando apenas a este objetivo os 

territórios inclusivos preocupam-se em inovar e criar programas e projetos que 

contribuam para o desenvolvimento das pessoas, a sua formação e o cuidado do 

ambiente que as cerca de forma comprometida com a sustentabilidade.   

A integração da política educativa e a ação social comunitária tratada no Gold VI 

ressalta a responsabilidade da sociedade e não somente das instituições de ensino de 

garantir o direito à educação. Reforça a importância da educação permanente: “Si se 

quiere seguir confiando em la educación como elevador social, es necesário deseñar 

reformas que permitan expandir y ampliar el derecho a la educación a lo largo de la 

vida.” (Documento de Trabajo Gold VI, p.5). 

Quanto ao social refere-se ainda o compromisso de haver ações e programas 

mais preparados para o cuidado e assistência da população vulnerável. Parte do 

princípio que com a união dos diversos segmentos sociais consegue-se fazer um 

trabalho com melhor resultado junto às pessoas na medida em que existe o empenho 

por atender as demandas especificamente da população com maior risco de exclusão. 

A educação para o desenvolvimento de uma cidadania crítica é uma discussão 

sempre necessária e defendida por diversos pensadores. O pedagogo Paulo Freire 

(1989) foi uma figura de destaque ao defender que o processo ensino aprendizagem vai 

além de decodificações e regras.  
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O Gold VI aborda sobre a formação para uma cidadania crítica afim de que esta 

além de contribuir para o conhecimento de direitos e deveres as pessoas tenham 

oportunidades de participar de contextos educativos que promovam seu 

desenvolvimento e incentive as discussões e reflexões sobre as questões da sociedade 

em uma perspetiva crítica de modo que possam fazer uma leitura de mundo 

proporcionando a aproximação do contexto real e o desvencilhamento do senso comum. 

Nesta perspetiva está entre os objetivos criar oportunidades para que os cidadãos se 

tornem mais ativos, participativos e incluídos e que possam colaborar para uma 

sociedade mais inclusiva, questionar as desigualdades e agir diante de situações 

discriminatórias, injustas e de exclusão.  

Este tipo de trabalho já vem mostrando resultados nas cidades educadoras que 

empenham-se para que estas ações sejam multiplicadas pelos territórios. Com o 

fortalecimento da comunidade, valorização da diversidade e políticas públicas que 

priorizem trabalhos junto à população historicamente marginalizadas é possível construir 

uma sociedade mais inclusiva. 

E por fim outro ponto abordado no documento Gold VI trata da necessidade de 

estender as oportunidades educativas nos municípios. Este assunto foi desenvolvido no 

tópico 1.2.1 no qual é abordada a aprendizagem ao longo da vida.  Este trabalho é uma 

das principais missões defendidas nas Cidades Educadoras. As pessoas estão sempre 

aprendendo e terão mais chances no mundo globalizado e em constante transformação 

se tiverem acesso permanente a oportunidades e experiências educacionais 

significativas que contribuam para o seu desenvolvimento de modo integral. 

O documento Gold VI defende a discussão, planeamento e execução de ações 

educativas nas cidades para colmatar as desigualdades sociais e destaca uma série de 

recomendações que devem ser prioritárias para o desenvolvimento de políticas locais 

perspetivando assim a equidade. Gadotti (2006) refere-se à cidade como aliada para 

promover a aprendizagem e o combate às desigualdades na medida em que esta pode 

ser transformada em agente educativo contribuindo para disseminar o conhecimento e 

enaltecer as diferenças. 

 
Precisamos de uma pedagogia da cidade para nos ensinar a olhar, a 

descobrir a cidade, para poder aprender com ela, dela, aprender a conviver 

com ela. A cidade é o espaço das diferenças. A diferença não é uma 

deficiência. É uma riqueza. (Gadotti, 2006, p.139). 
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CAPÍTULO II - VILA DE CASCAIS: TRAJETÓRIA E EXPERIÊNCIAS DE UMA 

CIDADE EDUCADORA 

 

O respeito mútuo que as pessoas se têm nas ruas, nas lojas. O respeito às 

coisas, o zelo com que se tratam os objetos públicos, os muros das casas, a 

disciplina nos horários. A maneira como a Cidade é tratada por seus 

habitantes, por seus governantes. A Cidade somos nós também, nossa 

cultura, que, gestando-se nela, no corpo de suas tradições, nos faz e nos 

refaz. Perfilamos a Cidade e por ela somos perfilados. (Freire, 2001, p.14). 
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2. A Vila de Cascais: Contexto de estudo 

 

Durante parte da idade média Cascais pertenceu administrativamente a Sintra.  

Conforme registros históricos foi em 7 de junho de 1364 que o rei D. Pedro I atendeu as 

reivindicações dos moradores apartando Cascais do Concelho de Sintra e elevando a 

pequena aldeia de pescadores, mareantes e alguns lavradores à categoria de vila. O 

território banhado pelo Oceano Atlântico era reconhecido pela atividade piscatória 

bastante ativa na época considerado um dos maiores abastecedores da capital. Pacheco 

(2018) destaca esta passagem marcante na história e Cascais: 

 

Assim, durante os séculos XIII e XIV, Cascais crescera de forma 

suficientemente consistente para que D. Pedro I correspondesse ao pedido 

para que lhe fora endereçado por um conjunto de homens-bons de Cascais 

no sentido de furtarem a sujeição administrativa de Sintra. (p.18). 

 

Cascais tem uma história de resistência na qual já enfrentou em 1580 a invasão 

do exército espanhol e vivenciou um terremoto de grandes proporções em 1755 tendo 

demorado a se reerguer devido à destruição que causou o cataclismo na Vila. Contudo, 

começou a prosperar através da construção de novos acessos, da reconstrução dos 

edifícios e palacetes e da chegada de novos residentes ilustres. Isto fez com que 

despertasse o interesse cada vez maior pela Vila tanto pela transformação como pelas 

belezas naturais principalmente de suas praias. O número de visitantes cresceu 

juntamente com os investidores focados no seu potencial contribuindo dessa forma com 

o seu desenvolvimento socioeconómico. 

Atraídos pelos encantos de Cascais, a beleza de suas praias e com abundância 

de peixes, crustáceos, entre outros, as pessoas começaram a frequentar em maior 

número a Vila o que foi aumentando também devido à presença a partir do final do 

século XIX da família real que costumava instalar-se durante a época balnear. 

 
A situação começara, de facto, a melhorar desde o início da segunda metade 

do século XIX, altura em que a estabilidade proporcionada pela regeneração 

e o lançamento de um abrangente programa de obras públicas não deixou de 

ter reflexos positivos também no concelho. (Pacheco, 2018, p.86). 

O Concelho de Cascais localiza-se na área metropolitana de Lisboa, onde se 

encontra a maior concentração populacional do país. O Município tem aproximadamente 
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205.113 habitantes e possui seis freguesias: Alcabideche, Carcavelos, Paredes, Cascais, 

Estoril e São Domingo de Rana.  O órgão atua no território nas áreas de ação social, 

ambiente e sustentabilidade, cultura, desporto, educação, habitação, juventude, 

mobilidade e saúde. As atividades econômicas atualmente que se destacam no conselho 

de Cascais são o turismo, a pesqueira e o comércio local. Contudo, com o 

desenvolvimento do território tem aumentado à procura de investidores que reconhecem 

o potencial do mesmo. 

Conforme informado no capítulo I Portugal conta atualmente com 89 cidades 

reconhecidas como Cidades Educadoras. Cascais é Membro das Cidades Educadoras 

desde 1997 e há 24 anos vem atuando na Cidade com esta missão priorizando, como 

refere-se o seu slogan, o bem-estar das pessoas.  

Em 2018 Cascais acolheu o XV Congresso Internacional das Cidades 

Educadoras com o tema “Cidade, Pertença das Pessoas: Caminhos para a coesão social 

na cidade”.  Este título foi selecionado para ressaltar que o principal foco das Cidades 

Educadoras são as pessoas que nela habitam. Os eixos temáticos das discussões do 

evento vieram reforçar a importância da sensibilização do trabalho com a população que 

deve contribuir com o desenvolvimento individual e coletivo e concomitantemente ter 

atenção às reais necessidades dos cidadãos e cidadãs e o cuidado com o território.  

 

2.1 A entrada de Cascais na Associação Internacional das Cidades Educadoras: 

Trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo 

 

A Vila de Cascais ingressou na Associação Internacional das Cidades 

Educadoras em 1997 através de inscrição seguindo os critérios na época indicados para 

todos que pretendiam participar do Movimento das Cidades Educadoras. 

Comprometendo-se com os princípios da Carta das Cidades Educadoras tem esta como 

base para desenvolvimento das suas políticas no município no qual passou a direcionar 

as suas ações no território em uma perspetiva assente na educação.  

Como toda cidade que se integra a Associação Internacional das Cidades 

Educadoras o Município de Cascais buscou inteirar-se do Movimento e trabalhar com 

base na proposta que fundamenta os princípios das cidades educadoras desenvolvendo 

diversos trabalhos nesse sentido. Contudo, face às mudanças ocorridas nas gestões do 

município, nos direcionamentos políticos e no cenário social estas atividades foram 

assumindo a atenção e o interesse de acordo com o modelo de governo e dos seus 

representantes políticos.  
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O Boletim da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE) é 

um dos instrumentos de divulgação e partilha de experiências dos trabalhos 

desenvolvidos nos territórios. A edição de número 33 publicada no ano de 2018 entre as 

ações realizadas por diversos municípios teve entre os destaques o trabalho de Cascais 

relacionado à humanização dos espaços e recreios escolares. Neste período anunciou a 

parceria com a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa (FMH), 

para um projeto de intervenção inovador com 4 escolas do primeiro ciclo do ensino 

básico e jardim de infância.  Teve como proposta melhorar as condições dos espaços de 

recreios para contribuir com o bem-estar e sucesso educativo das comunidades como 

também a valorização da pedagogia do brincar. 

Este empreendimento direcionado aos espaços além das salas de aulas que 

contribui para o desenvolvimento das crianças contou com uma série de iniciativas que 

viabilizaram a sua construção na qual foram realizadas observações nos contextos, 

discussão das necessidades percebidas, formação do pessoal docente e não docente 

sobre a importância da temática do brincar e criação de um kit lúdico de acordo com a 

proposta de atividades.  Foi publicada também uma edição pela Câmara de Cascais com 

o título “Brincar em Cascais” da autoria dos professores Carlos Neto e Frederico Lopes 

especialmente para esse projeto. De acordo com o município este trabalho está 

relacionado com o princípio de número 5 referente à Carta das Cidades Educadoras 

(2004).7 

 

Os municípios deverão exercer com eficácia as competências que lhes 

cabem em matéria de educação. Qualquer que seja o alcance destas 

competências, elas deverão prever uma política educativa ampla, com 

carácter transversal e inovador, compreendendo todas as modalidades de 

educação formal, não formal e informal, assim como as diferentes 

manifestações culturais, fontes de informação e vias de descoberta da 

realidade que se produzam na cidade. O papel da administração municipal é 

o de definir as políticas locais que se revelarão possíveis e o de avaliar a sua 

eficácia, assim como de obter as normas legislativas oportunas de outras 

                                                
7
 Boletim de nº 33 da RTPCE: https://www.edcities.org/rede-portuguesa/wp-

content/uploads/sites/12/2018/03/boletim_33_rede-portuguesa-cidades-
educadoras_marco2018_spreads_mail.pdf 
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administrações, centrais ou regionais. (Cartas das Cidades Educadoras, 

2004). 

 

No mesmo ano em 2018 pela primeira vez Cascais foi a sede do Congresso 

Internacional das Cidades Educadoras onde foram discutidos, juntamente com outros 

representantes das autarquias assuntos a nível local e global, o presente e o futuro 

8desses territórios. Por sua vez Cascais teve a oportunidade através deste evento de 

apresentar o trabalho que vem desenvolvendo no território.  

As cidades são únicas, cada qual com sua identidade e características 

específicas. Independentemente do perfil de cada território podem sempre melhorar e 

desenvolver ações educativas que contribuam com um ambiente mais dinâmico e capaz 

de oportunizar as pessoas experiências significativas para sua formação.   

Entre os trabalhos desenvolvidos por Cascais no âmbito da Cidade Educadora 

destacam-se os seguintes: Tutor do Bairro; Programa de Voluntariado Juvenil: Maré 

Viva; Programa de Cultura Social e Voluntariado Juvenil: natureza observa. Estes foram 

divulgados no Banco Internacional de Documentos das Cidades Educadoras. (BIDCE), 

descritos resumidamente na tabela abaixo podendo ser consultado no website. 

 
Tabela 1: Experiências de Cascais publicadas no Banco Internacional de  Documentos  das Cidades 
Educadoras. 

Título Ano 
início 

Faixa 
 etária 
/grupos 

Princípios da 
Carta (2004) 

Descrição/ resumo 

Programa de 
Voluntariado 
jovem “Maré 
Viva” 

1997 13-18, 19-25 1, 2, 4, 5, 9, 10, 
11,20 

A Divisão de Juventude e Conhecimento 
da Câmara Municipal de Cascais criou o 
Programa Maré Viva com o intuito de 
promover alternativas de tempos livres 
que possam contribuir para o 
desenvolvimento pessoal dos jovens. O 
programa é realizado durante as férias de 
verão e é dirigido a jovens do concelho 
com idades compreendidas entre os 15 e 
os 21 anos. O Programa existe há 13 
anos e é um grande sucesso. 

Programa de 
Voluntariado 
Jovem 
“Natureza 
Observa” 

2007 13-18, 19-
25, 26-40,  

1, 4, 5, 8, 9, 11, 
14,20 

O “Observação da Natureza” é um 
programa de voluntariado juvenil na área 
do ambiente e conservação da natureza 
promovido pela Direcção do Ambiente da 
Câmara Municipal de Cascais. 
O Projeto surgiu da necessidade de ter 
um plano global de monitorização da 
envolvente natural de Cascais, que 
permitisse estabelecer linhas de ação, 
prevenir problemas e consolidar 
estratégias e metodologias. 
O programa conta com 8 projetos e para 
cada um foi desenhado um método que, 
por um lado, seria cientificamente rigoroso 
e, por outro, acessível a não especialistas 
na área. Essa foi à chave para que jovens 
com diferentes níveis de escolaridade e 
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experiência participassem do 
monitoramento da biodiversidade do 
território. 
O programa está aberto principalmente 
aos jovens de Cascais, mas também a 
outros concelhos, dos 15 aos 30 anos. 

Tutor do Bairro 2009 13-18, 19-
25, 26-40, 
41-65, +65 

1,4, 9,11, 20 O Programa Guardião do Bairro foi criado 
em 2009 pela Área de Ambiente da 
Câmara Municipal de Cascais com o 
objetivo de incentivar os cidadãos a 
participarem voluntariamente na melhoria 
da qualidade de vida dos seus bairros. O 
trabalho dos tutores consiste em informar 
sobre o estado dos espaços públicos da 
sua área de residência (limpeza urbana, 
recolha de lixo, cuidados com os espaços 
verdes públicos, zonas lúdicas e 
recreativas, passeios, parques de 
estacionamento, segurança pública, etc.). 

Programa de 
Voluntariado 
Jovem 
“Cultura 
Social” 

2010 13-18, 19-25 1, 4, 5, 9, 17,20 O Programa “Cultura Social”, promovido 
pela Divisão de Juventude e 
Conhecimento da Câmara Municipal de 
Cascais, é um programa de voluntariado 
de verão que procura oferecer alternativas 
para preencher o tempo livre dos jovens 
(entre 15 e 25 anos) residentes no 
município, e que contribui para o seu 
desenvolvimento pessoal. 

  
Com o trabalho focado na gestão democrática Cascais movimenta-se na 

promoção de políticas participativas como é o caso do Orçamento Participativo (OP) e 

Orçamento Participativo Jovem (OP) Jovem. O Orçamento Participativo é uma 

ferramenta que vem sendo utilizada na gestão municipal de Cascais desde 2011 quando 

ocorreu sua primeira edição. O OP é um projeto municipal que busca uma participação 

informada e responsável junto à população nos processos governativos locais 

promovendo ao longo dos anos diversas obras significativas para os cidadãos e o 

desenvolvimento do território. Segundo o concelho este instrumento de participação tem 

viabilizado a concretização de uma obra em cada 0,5km da cidade. 

O OP Jovem é outra forma democrática oportunizada aos jovens das instituições 

de ensino incentivados a participar através de ideias de projetos para as escolas e para a 

comunidade. Estes são informados como funciona o orçamento participativo e as etapas 

deste processo no qual o município contribui através deste também com a formação 

destes no âmbito da cidadania. 

 

 

 

  
_____________________________________ 

8
 Banco de Experiências AICE: https://www.edcities.org/banco-de-experiencias/ 
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2.2 Inclusão em foco: Programas e projetos em Cascais em uma perspetiva 

inclusiva 

 

O município de Cascais defende os direitos humanos no território como 

compromisso junto à população. Cabe ao concelho como representante dos direitos da 

comunidade suprir as necessidades dos cidadãos em acordo com as leis que garantem o 

bem-estar e dignidade atuando junto aos processos de exclusão que geram as 

desigualdades. Busca ainda fornecer serviços públicos e promover o desenvolvimento do 

território sem descuidar das questões do meio ambiente. 

Entre os projetos desenvolvidos por Cascais direcionados a uma perspetiva 

inclusiva o Projeto Malha foi uma das ações desenvolvidas pela Câmara de Cascais no 

ano de 2015 que surgiu do interesse em abordar um assunto necessário na sociedade e 

promover a inclusão e a educação especial no concelho de Cascais. Teve como público 

a comunidade escolar desempenhando um trabalho através de palestras sobre temas 

diversos e sessões mais intimistas para partilha de vivências.  

Cascais também participa do Grupo de Trabalho “Cidades Inclusivas” da Rede 

Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras que integra 35 municípios portugueses e 

desenvolve atividades desde 2015 cujos eixos são “inclusão” e “cidades educadoras”. 

Em 2020 o Grupo de Trabalho Cidades Inclusivas mobilizou-se para amenizar os efeitos 

da crise e consequências causadas pela covid 19. 

Foi produzido um material que contém experiências de 2020 e 2021 por 34 

municípios. Ao longo do trabalho que vem sendo realizado o Grupo “Cidades Inclusivas” 

apresenta uma edição na qual foram eleitas categorias para classificar as experiências 

das “Cidades Inclusivas da seguinte forma: A) inclusão social, B) inclusão econômica, C) 

inclusão política, D) inclusão cultural e lazer, E) inclusão digital, F) inclusão sócio-

sanitária, G) inclusão, cidadania e participação, H) inclusão, identidade e gênero, I) 

inclusão em ações educativas e formativas. Ao tratar a inclusão social, que está entre os 

objetivos da pesquisa na qual pretendeu conhecer como têm sido realizado esse 

trabalho, o documento apresenta o seguinte conceito:  

 

A cidade socialmente inclusiva garante a existência de meios e processos 

através dos quais todos os cidadãos participam totalmente na vida 

económica, social, política e cultural, realçando o acesso aos recursos, à 

participação e ao respeito pelos direitos, sem qualquer desvantagem 

baseada na identidade. (Cidades Inclusivas 2020/2021 RTPCE). 
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Entre as atividades realizadas pelo município de Cascais nesse período de 

pandemia o documento destaca “O Sucesso em Cada Aluno” (OSCA), canal inclusivo 

para aprendizagem. Os alunos puderam contar com uma programação de 13 de maio a 

23 de junho de 2020 criada para atender a todas as crianças e jovens, mas 

particularmente o público com necessidades de saúde especiais.  Este instrumento de 

aprendizagem que apresentou atividades essencialmente lúdicas e artísticas foi uma 

alternativa complementar ao ensino a distância e à iniciativa nacional #estudoemcasa 

que funcionou no âmbito do canal de Cascais, Canal youtube da Câmara de Cascais. Foi 

integrado ainda ao acervo educativo digital do município e utilizado em outros momentos 

com o público em idade escolar. Cascais avalia essa iniciativa de forma positiva pela 

adesão das pessoas e por ter atingindo quase 20 mil visualizações no final de junho de 

2020. Ressalta que este empreendimento pretendeu também corresponder ao princípio 1 

da Carta das Cidades Educadoras (2020) que refere-se à educação inclusiva ao longo 

da vida. 

 
O direito à Cidade Educadora é proposto como uma extensão do direito 

fundamental de todas as pessoas à educação. Todas as pessoas que 

habitam a cidade terão direito a usufruir, em condições de liberdade e 

igualdade, dos meios e oportunidades de formação, diversão e 

desenvolvimento pessoal que esta oferece. A Cidade Educadora renova 

permanentemente o seu compromisso com a formação dos seus habitantes 

ao longo da vida nos mais diversos aspetos. E para que tal seja possível, é 

preciso ter em conta todos os grupos, com as suas necessidades 

específicas. O governo e a administração municipal implementarão políticas 

destinadas a remover obstáculos de qualquer natureza que prejudiquem o 

direito à igualdade e à não discriminação. Tanto a administração municipal, 

quanto outras administrações que afetam a cidade, serão responsáveis por 

isso. Os cidadãos também deverão comprometer-se com este projeto, 

pessoalmente ou através das diferentes formas de associação em que 

estiverem organizados. (Carta das Cidades Educadoras, 2020, p.10). 

 

O aniversário das Cidades Educadoras é comemorado sempre no mês de 

novembro e no ano de 2021 apresentou o seguinte lema: “A cidade educadora não deixa 
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ninguém para trás”. Entre os objetivos da AICE implica o comprometimento e a 

mobilização dos territórios para garantir a equidade e inclusão e a redução das 

desigualdades. 

Cascais atua em diversas frentes no combate à pobreza, à exclusão social e 

realiza ainda ações na promoção do desenvolvimento social através da Rede Social um 

programa criado pela Resolução do Conselho de ministros de 18 de novembro de 1997. 

Esta Rede integra cerca de 100 organizações do concelho tendo como principal 

propósito promover a inclusão e coesão social. No documento Diagnóstico Social: 

Cascais Abordagem Concetual e Metodológica Pereira e Ramos (2018) ressalta a 

proposta de trabalho da Rede Social:  

 
Enquadrada pelo Decreto-Lei 115/2006 de 14 de Junho e presidida pela 

Câmara Municipal de Cascais, compete à Rede Social realizar diagnósticos 

sociais e, de quatro em quatro anos, elaborar Planos de Desenvolvimento 

Social que articulem e otimizem as respostas existentes e impulsionem novas 

dinâmicas de intervenção capazes de responder aos desafios que se 

colocam em cada momento.  (Pereira & Ramos, 2018, p.9). 

  
A Rede Social é composta pelas seguintes entidades: Conselho Local de Ação 

Social (CLAS); Núcleo Executivo (NE) do CLAS; Comissão de Estratégia: Comissões 

Sociais de Freguesia (CSF) e sub-redes temáticas e territoriais, plataformas e 

consórcios. 

O CLAS é constituído por entidades públicas e privadas sendo presidido pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Este trabalho faz parte das atribuições do 

município enquanto responsável pelo bem-estar dos cidadãos e do desenvolvimento 

social. As competências delegadas ao CLAS são as seguintes: Promover iniciativas que 

visem uma melhor consciência dos problemas sociais; promover a realização participada 

do diagnóstico social concelhio, do Plano de Desenvolvimento Social e dos Planos de 

Ação anuais; fomentar a articulação entre os organismos públicos e entidades privadas, 

visando uma atuação concertada na prevenção e resolução dos problemas sociais e 

avocar e deliberar sobre pareceres do Núcleo Executivo relativos à implementação de 

novas respostas sociais.  

O Diagnóstico Social de Cascais DSC publicado pela Câmara Municipal em 2018 

é um documento que foi produzido com o objetivo de ser um instrumento de 

conhecimento público e com o intuito de contribuir para que os atores envolvidos no 
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processo de construção da coesão social em Cascais possam ter informações úteis para 

o desenvolvimento do trabalho. 

Antes de realizar o DSC o município organizou um seminário sobre coesão social 

para discutir o conceito e as demandas que implicam o trabalho na cidade nessa 

perspetiva. Entre as atividades do seminário foram realizadas sessões com os respetivos 

moderadores com temáticas que fazem parte das discussões e preocupações do 

município com os seguintes títulos: “Inclusão, deficiência e saúde mental”; “Cada vez 

vivemos mais e então?”; “Diversidade cultural” e “Infância e juventude”.  

Através do DSC foi elaborado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Social 

PEDS sendo esse um documento estratégico da Rede Social de Cascais para os 

desafios da década de 2020-2030. Este Plano estrutura-se em 2 eixos, 7 objetivos e 92 

medidas. O eixo 1 denominado Eixo de desenvolvimento social apresenta os seguintes 

objetivos: Desafios demográficos; proteção e inclusão social; direitos e igualdade de 

oportunidades e coesão social territorial. O eixo 2 denominado Eixo de desenvolvimento 

da rede social corresponde aos objetivos relacionados à formação dos atores envolvidos, 

organização e implementação das atividades: Coordenação estratégica; conhecimento e 

capacitação e notoriedade e influência. 

Pereira e Ramos (2018) abordam sobre a temática da coesão social tratando da 

sua importância para o desenvolvimento do município. Lembram que as revisões 

estratégicas da União Europeia e pelo Conselho da Europa revelam a necessidade de 

aprofundamento na questão a fim de perceber a realidade e as prioridades políticas 

frente aos fenómenos e desafios de âmbito social, econômico e ambiental. 

O DSC apresenta a árvore da coesão social no qual encontram-se na sua raiz os 

componentes materiais que são: valores, níveis de confiança, satisfação, partilha de 

conhecimento, sentimento de pertença, laços sociais, expectativas. No tronco está à 

responsabilidade de partilha entre os vários atores: organizações públicas, setor privado, 

associações, famílias, cidadãos e na copa estão as 4 dimensões de bem-estar: equidade 

8no exercício dos direitos e não discriminação; dignidade e reconhecimento; autonomia e 

desenvolvimento pessoal e participação e comprometimento cívico. 

Estas análises sobre os quadros sociais são fundamentais para a compreensão 

dos contextos e para direcionar o trabalho dos municípios neste sentido. Pereira e 

Ramos (2018) dizem que nestas observações foram pontuados fenómenos como o 

aumento significativo dos fluxos migratórios no espaço europeu e o aumento da 

expectativa de vida dos cidadãos. As demandas requerem estratégias políticas que 

atentem para os direitos dos indivíduos terem suas necessidades assistidas e a serem 

                                                
8 Projetos cofinanciados em Cascais: https://www.cascais.pt/sub-area/projetos-cofinanciados 
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protegidos contra qualquer forma de preconceito e discriminação. Estes e outros grupos 

considerados mais vulneráveis pelo histórico de exclusão devem ter o seu espaço de 

direito na sociedade e serem tratados com respeito. 

 

A igualdade de género, a criação de condições de participação efetiva na 

sociedade por parte dos indivíduos portadores de deficiência ou o imperativo 

da proteção social de crianças e jovens, são algumas das faces desta 

preocupação política transversal, indispensável para alcançar objetivos de 

coesão e bem-estar. (Pereira & Ramos, 2018, p.12). 

 
No website  de Cascais destinado à divulgação dos projetos cofinanciados é 

possível encontrar atividades em várias áreas voltadas para o cuidado da população, seu 

desenvolvimento e ações para a melhoria do território. Na tabela abaixo estão elencadas 

intervenções que estão em andamento escolhidas para serem apresentadas por estarem 

relacionadas à inclusão e coesão social que faz parte das temáticas abordadas na 

pesquisa. 

 
Tabela 2: Lista de Projetos em execução cofinanciados no Muncicípio de Cascais/ Intervenção Social. 

Projetos Cofinanciados no Município de Cascais em Execução/ Intervenção Social 

Designação 
do Projeto 

Objetivo principal do 
Projeto 

Região de 
Intervenção 

Data de 
início 

Data de 
conclusão 

Área temática 

Cascais Sai 
à Rua – 
Porque é 
possível 
acabar com 
as situações 
de sem-
abrigo 

Promover a integração 
social e combater a 
pobreza e qualquer 
discriminação 

Concelho de 
Cascais 

22/09/2020 27/03/2023 Intervenção 
Social 

 Cascais 
Sénior + 

Promover atividades 
dirigidas a pessoas 
idosas que se destinem a 
combater o isolamento, a 
estimular participação 
cívica e o 
envelhecimento ativo, 
sem carácter comercial. 

Concelho de 
Cascais 

09/05/2018 08/11/2021 Intervenção 
Social 

Plano 
Municipal de 
Cascais 
para a 
Igualdade 

Dar continuidade e 
qualificar os instrumentos 
de planeamento na área 
da IMH 

Concelho de 
Cascais 

01/10/2020 31/12/2022 Intervenção 
Social 



 

57 
 

entre 
Mulheres e 
Homens 

APPI - 
Acolher, 
Proteger, 
Promover e 
Integrar 

 Promover a integração 
multinível de atuais e 
novos Nacionais de 
Países Terceiros 

Concelho de 
Cascais 

01/10/2020 31/12/2022 Intervenção 
Social 

Reabilitação 
da Creche 
Torre-Guia 

Promover a integração 
social e combater a 
pobreza e qualquer 
discriminação 

Cascais, União 
das Freguesias 
de Cascais e 
Estoril 

01/03/2018 27/02/2021 Intervenção 
Social 

   
 

Almeida (2008) ressalta a importância da articulação e do diálogo entre os atores 

sociais para um projeto educativo de cidade que corrobora para a construção de uma 

sociedade mais justa e humanizada. 

 
Um projecto educativo de cidade consiste num plano estratégico, capaz de 

definir linhas estraté gicas e actuações concretas para o futuro a curto e a 

médio prazo, e de consegui-lo de maneira participativa e consensual, 

mediante certas condições: todo o projecto educativo deve partir de um bom 

diagnóstico da realidade socioeducativa da cidade ou do território no qual se 

definem os riscos e as possíveis oportunidades e deve partir da 

administração local. No entanto, sem corresponsabilização cidadã, sem a 

implicação da comunidade, dos diversos agentes educativos, sociais, 

culturais, que actuam no território, sem a participação de entidades, 

associações, sindicatos, empresários, universidades, etc. é impossível dar 

corpo a um projecto e muito menos levá-lo à prática. (Almeida, 2008, p.8). 

 

O direito à cidade educadora é um compromisso assumido pelos representantes 

do poder público para com os cidadãos quando decidem por integrar uma rede de 

cidades que se articulam para trabalhar visando o desenvolvimento da população 

através de ações permeadas pela intencionalidade educativa e pela prosperidade do 

território. O Manifesto dos Autarcas de 2017 apresenta no seu discurso a importância da 

união de todos os segmentos sociais para se mobilizarem a favor de uma cidade mais 

inclusiva. 

 
Neste sentido, a Autarquia convida a comunidade educativa, o tecido 

associativo e a sociedade civil a juntarem esforços para efetivar o Direito à 
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Cidade Educadora: uma cidade que seja regida pela inclusão e a igualdade 

de oportunidades, pela justiça social, pela equidade, pela diversidade; uma 

cidade livre de todo o tipo de violência, que promova a democracia 

participativa, a convivência entre diferentes culturas, o diálogo entre 

gerações, a empatia, a cooperação, etc. Esta ambição responde aos 

Princípios plasmados no nosso roteiro: a Carta das Cidades Educadoras. 

(Manifesto dos e das Autarcas da Associação Internacional das Cidades 

Educadoras 2017). 
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CAPÍTULO III - QUADRO METODOLÓGICO 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. (Freire, 1996, p.29). 
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3 Problemática e questões orientadoras da investigação 

 

3.1 Definição do problema 

 

Para um desenvolvimento integral de um território é preciso agir em uma 

perspectiva mais ampla, organizada e articulada. Perante os desafios da sociedade 

económicos, sociais, culturais e educativos não cabe realizar projetos de maneira 

isolada, fragmentada. Diante desta visão e consciência reconhece-se a necessidade de 

propostas na esfera educacional que contemplem a formação integral dos indivíduos 

sendo esse um processo contínuo e que incorpore as demandas da sociedade 

contemporânea. Busca-se encontrar meios dentro dessa realidade de modo que o 

investimento educativo faça sentido diante das novas configurações e dinâmicas sociais 

cujo objetivo é impactar no desenvolvimento das pessoas e do meio em que vivem.  

A cidade dentro dessa perspetiva da educação passa a ser notada, valorizada 

como elemento que possui grande potencial para dinamização do conhecimento sendo 

reconhecido seu papel de agente educativo quando passa a desenvolver trabalhos, 

juntamente com outras ações que confere a administração de um município, com a 

pretensão de contribuir para a formação dos cidadãos e o desenvolvimento do território. 

Entre os desafios que se apresentam implica a potencialização das possibilidades 

educadoras já existentes e a criação de novas ideias que enriqueçam esse trabalho. 

Cabezudo (2004) reflete sobre a relevância de enxergar a cidade por outras perspetivas:  

 

Hoje mais do que nunca, a cidade grande ou pequena dispõe de 

incontáveis possibilidades educadoras. De uma forma ou de outra, 

contém em si mesma elementos importantes para uma formação 

integral de seus habitantes. Por isso o conceito de cidade educadora é 

uma nova dimensão complementar e, até certo ponto, alternativa ao 

carácter formalizado centralista e frequentemente pouco flexível dos 

sistemas educativos (Cabezudo, 2004, p. 11). 

 

Este novo conceito de cidade percebe que o educativo precisa estar presente no 

planeamento e nas ações do território no qual deve procurar envolver os cidadãos 

nessas transformações e concomitantemente contribuindo e valorizando a educação ao 

longo da vida. Segundo Belén (2001),  
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A cidade educadora concebe o meio como envolvente agente e conteúdo da 

educação; assume a complexidade do processo formativo; procura propostas 

integradoras; afirma o caráter aberto, dinâmico e evolutivo do mesmo espaço 

territorial e acolhe- ou quando menos o pretendem- todas as dimensões do 

conceito de educação integral e de educação permanente. (p. 20). 

 

Entre as principais ações para as transformações das cidades em espaços 

educadores demanda o comprometimento em encetar mudanças na administração 

pública, organizações e estruturas que corroborem para realização desse trabalho assim 

como promover a integração da sociedade. Isto requer uma mobilização geral para que 

se tenha êxito neste empreendimento que pretende ser permanente. Diante deste 

entendimento do processo educativo conforme recorda Belén (2001) a questão da 

educação não é apenas responsabilidade dos sistemas educacionais, mas também dos 

diferentes agentes que devem corroborar com a promoção da educação quer em 

contextos formais, informais ou não formais.  

 Vivemos em um mundo complexo e muitas vezes confuso com inversão de 

valores. A leitura do mundo com o olhar crítico, criterioso nos possibilita discernir e 

eleger o que realmente faz sentido para nosso bem-estar como também para toda a 

comunidade. Quanto mais oportunidade de acesso à educação maior a possibilidade de 

transformação, pois, ao ser impactado pelo conhecimento há possibilidades de 

mudarmos a nossa maneira de ser e de nos relacionar com os outros assim como 

também com o ambiente que vivemos. Sicinski (1990), também ressalta sobre essa 

questão da educação que passa pela responsabilidade e mobilização de todos os 

segmentos sociais:  

 
No mundo contemporâneo, os objectivos da educação, e o processo 

educativo são de tal complexidade que nenhuma instituição educativa poderá 

ser suficiente para esta tarefa; a única solução consiste em reestruturar a 

sociedade de tal forma que se possam comprometer todos os seus 

segmentos e todas as suas instituições no processo educativo. (Sicinski, 

1990, p.235).  

 

Cada município desenvolve o projeto de cidade educadora de acordo com as 

suas prioridades e particularidades enquanto território. O modo como os representantes 

do poder público irão discutir, planear e executar as ações necessárias para a 
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implantação e andamento do trabalho vai de acordo com a sua responsabilidade e 

compromisso com os ideais que norteiam a proposta. Estes princípios são nobres, pois 

estão embasados por documentos que são referências dos direitos sociais e convidam 

para a mobilização em prol de uma sociedade mais humana, inclusiva, que respeita as 

diferenças, que se preocupa com o desenvolvimento dos cidadãos, a qualidade de vida 

das pessoas e com o meio ambiente. 

 Em uma proposta educacional significativa o indivíduo precisa ser assistido 

observando as suas diferentes dimensões para que de facto construam sua identidade 

sentindo-se apoiado, valorizado e desenvolva de forma consciente a sua importância e o 

seu papel no mundo. A cidade através dos seus representantes tem o dever de criar 

ações que venham contribuir para o crescimento dos seus cidadãos e o bem-estar de 

toda a população tendo considerando a pluralidade cultural. Touraine (1997) questiona: 

“Como podemos combinar a liberdade do sujeito pessoal, o reconhecimento das 

diferenças culturais e as garantias institucionais que protegem esta liberdade e estas 

diferenças? Exige uma reflexão sobre a educação” (p. 353). Contudo, deve-se 

reconhecer as diferenças, saber gerir as necessidades individuais e coletivas o que não 

se faz sem a mudança nas relações e a disponibilidade para discussões e negociações. 

Stoer e Magalhães (2005) ao abordarem sobre a incomensurabilidade das 

diferenças defendem que é preciso analisar em que posição nos colocamos perante a 

relação com os outros. Nas diferentes esferas da sociedade o modo como concebe-se 

as diferenças irá impactar nas relações e nas dinâmicas sociais. Esta problemática cabe 

também ao observar-se os programas políticos e projetos implementados nas cidades na 

tentativa de mitigar os processos de exclusão social. Com relação a essas questões os 

autores fizeram a seguinte reflexão:  

 

Tal parece permitir uma humildade epistemológica e política mais 

consentâneas com aquilo que reflexivamente vamos sabendo acerca de nós 

e dos outros. Quer dizer, já não é possível falar e fazer programas políticos 

para os “outros”, para os incluir, ou para os excluir, sem questionar e 

investigar a natureza da relação que existe entre o “nós” hegemônico e os 

outros, definidos como diferentes. (Stoer & Magalhães, 2005, p.10). 

 

Através deste estudo buscou-se o aprofundamento sobre a conceção de cidade 

educadora e os desafios deste movimento na contemporaneidade considerando as reais 

necessidades e transformações da sociedade e saber como a Vila de Cascais vem 
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desenvolvendo o potencial educador da cidade já que este é um trabalho constante e 

diacrónico. Procurei ainda perceber nesta pesquisa se o município tem conseguindo 

atender os princípios da Carta das Cidades Educadoras envolvendo os diversos 

segmentos sociais nesta jornada. Entre os objetivos específicos esteve o interesse em 

conhecer as ações que contemplassem questões essenciais a serem empreendidas no 

território em uma perspetiva educadora e inclusiva possibilitando a toda população sem 

distinção de faixa etária, etnia, género, condição social, econômica, orientação sexual, 

condição física, ou outras a participar de experiências de aprendizagens na cidade ao 

longo da vida e oportunizando, como é de direito dos cidadãos, a gestão participativa.  

As cidades sempre ofertaram inúmeras oportunidades de aprendizagem, porém a 

conceção de cidade educadora traz a reflexão da importância de pensar o território como 

agente educativo, trabalhando, portanto, pela via da intencionalidade onde além de 

contribuir com o desenvolvimento e crescimento tanto individual como coletivo dos 

cidadãos acaba por instigar que estes ocupem os espaços e participem das decisões 

para a transformação e melhoria do território. Implica ressaltar que este ideário e sua 

proposta possibilita ainda contribuir para o trabalho com as questões sociais uma vez 

que ao perseguir os seus princípios estará contribuindo para a transformação da 

sociedade que acaba por empenhar-se mais a cuidar do lugar que habitam, procurando 

a melhor forma de afirmar-se como pessoa, conviver e interagir na comunidade 

partilhando as experiências de vida.  

 

3.2 Delimitação do campo de estudo  

 

O estudo de caso teve como campo empírico a Vila de Cascais que pertence à 

região metropolitana de Lisboa situada em Portugal país que faz parte do continente 

europeu.  Conhecida por suas praias, pontos turísticos e a riqueza dos centros culturais 

que preservam a sua memória o município reconhece-se como cidade educadora desde 

a década de 90 período em que se consolidou o Movimento das Cidades Educadoras em 

Barcelona na Espanha. O estudo foi realizado junto a Câmara Municipal que é 

constituída por um presidente e por 10 vereadores, sendo um designado vice-presidente. 

Foram convidados a colaborar com a pesquisa em princípio o Presidente da Câmara de 

Cascais, o Vereador da Educação e a Chefe de Divisão Apoio Pedagógico e Inovação 

Educativa. Contudo devido à disponibilidade foi possível realizar as entrevistas com a 

Chefe de Divisão Apoio e Inovação Educativa que é representante técnica do trabalho 

enquanto cidade educadora e do antigo Diretor Municipal que foi o representante político 

até meados de setembro de 2021. 
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3.3 Questões orientadoras e objetivos da investigação 

 
Face ao Movimento das Cidades Educadoras, que há 30 anos vem integrando 

cidades que compactuam com esse ideário e compartilham experiências de 

transformação do território e promoção de aprendizagem ao longo da vida em diferentes 

espaços envolvendo a todos que nele habitam através da educação e empenhando-se 

em proporcionar melhor qualidade de vida, o presente estudo de desenho qualitativo 

pretendeu analisar o conceito de Cidade Educadora, ainda desconhecido ou 

incompreendido por muitas pessoas, como também perceber como a Vila de Cascais 

vem desenvolvendo o potencial educador do território e envolve os cidadãos na 

participação desse projeto. 

Apesar da divulgação em vários canais de comunicação, congressos, seminários 

entre outros meios esta conceção do trabalhado na cidade com a intencionalidade 

educativa ainda é algo novo até para alguns cidadãos que vivem nas cidades 

educadoras. Como alerta Pozo (2021) no seminário Jornadas da Educação realizado em 

Vila Franca de Xira, o filósofo diz que é necessário que haja mais divulgação nos 

municípios sobre o Movimento das Cidades Educadoras e os trabalhos que vêm sendo 

realizados para que toda população conheça, colabore, opine, participe e se beneficie 

dos programas e projetos. Por esse motivo considerei relevante continuar a discutir 

sobre as Cidades Educadoras para que cada vez mais pessoas saibam da existência 

desse Movimento e do trabalho nas cidades com essa perspectiva educativa. Pretendeu-

se, portanto, clarificar quais os fundamentos embasam este ideário de cidade tendo em 

consideração os princípios da Carta das Cidades Educadoras. 

Para investigar como a Vila de Cascais desenvolve o potencial educador do 

território foi feita a contextualização ao debruçar sobre a sua trajetória desde a sua 

adesão à Associação Internacional das Cidades Educadoras até à implantação dos 

trabalhos nessa conceção de cidade na intenção de conhecer os desafios, as 

conquistas, as dinâmicas e as atividades em funcionamento no cenário atual.  Foi 

pretendido perceber ainda se o trabalho que vem sendo realizado contempla os 

princípios da Carta das Cidades Educadoras que estão relacionados à inclusão das 

pessoas, respeito às diferenças e a questão da diversidade. No entanto com relação a 

essa questão deu-se maior foco a população com mais vulnerabilidade e as que 

costumam ser discriminada pela condição física, económica, social entre outras. 

Pretendeu-se conhecer como o município inclui estes cidadãos nos programas e projetos 

tendo em conta as questões sociais e a realidade dos mesmos de modo a contemplar as 

necessidades específicas dessas pessoas. 
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Portanto, a questão de investigação essencial é: Como é que a Vila de Cascais 

se apropria e operacionaliza o conceito de cidade educadora? Isto foi compreendido 

através dos processos da pesquisa cujo o estudo de caso permitiu ter uma visão do 

trabalho das cidades educadoras e perceber em particular o trabalho de Cascais nessa 

perspetiva. 

Ao perceber melhor o Conceito de Cidade Educadora e a experiência da Vila de 

Cascais é importante saber se as práticas desenvolvidas contemplam de facto os 

princípios da Carta das Cidades Educadoras e corroboram para a inclusão das pessoas 

oportunizando-as a exercer sua cidadania através da participação atuante no território. 

A Carta das Cidades Educadoras foi baseada em Documentos Universais que 

entre outros pontos defendem os direitos das pessoas a serem respeitadas, os direitos 

sociais, a promoção da educação ao longo da vida e tratam também da questão do meio 

ambiente e do desenvolvimento sustentável conforme exposto no capítulo I no tópico 

direcionado a este tema. 

 Vinte Princípios foram pensados para compor a Carta das Cidades Educadoras 

quando o movimento se solidificou com o intuito de nortear as ações nos territórios. O 

Documento passou pela terceira revisão em 2020 justamente porque as cidades 

educadoras preocupam-se em direcionar o trabalho nos territórios com questões 

urgentes da humanidade e do planeta. Dito isto, entre a gama de ações propostas no 

documento a serem empreendidas nas cidades o presente estudo pretendeu ainda 

analisar como a Vila de Cascais vem tratando especificamente de princípios que refere-

se à inclusão e coesão social.  Procurou-se compreender quais estratégias, projetos e 

programas relacionados à inclusão em especial das minorias, ou seja, grupos sociais 

historicamente excluídos por diversos fatores como questões étnicas, de origem, por 

condições económicas, físicas, questões de gênero e sexualidade e pessoas de 

vulnerabilidade social como no caso dos idosos e portadores de necessidades especiais. 

 

3.4 Opções Metodológicas 
 
 
3.4.1 A investigação numa perspetiva fenomenológica interpretativa 
 

Conforme observa Quivy (1995) com relação à investigação social cada trabalho 

exige do pesquisador um olhar diferenciado, pois mesmo que venha tratar-se da mesma 

temática são tempos, espaços, pessoas, cenários diferentes que, portanto não se aplica 

uma fórmula para realizar a investigação: 
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Importa, acima de tudo, que o investigador seja capaz de conceber e de pôr 

em prática um dispositivo para a elucidação do real, isto é, no seu sentido 

mais lato, um método de trabalho. Este nunca se apresentará como uma 

simples soma de técnicas que se trataria de aplicar tal e qual se apresentam, 

mas sim como um percurso global do espírito que exige ser reinventado para 

cada trabalho. (Quivy, 1995, p.15). 

 

Tratando-se de um trabalho de investigação Amado (2014) ressalta que os 

procedimentos elegidos para desenvolver a pesquisa diz muito sobre a formação do 

investigador e a direção dos seus estudos: 

 
É no quadro dos diversos paradigmas de investigação que se encontra, 

portanto, uma fundamentação filosófica (conceções de realidade, pessoa, 

sociedade, cultura, sujeito, objeto, ação, etc. e, sobretudo uma 

fundamentação epistemológica (assente em determinados conceitos de 

verdade e de ciência), que justifiquem as escolhas ao nível das teorias, das 

estratégias metodológicas e das técnicas a empregar numa investigação. 

(Amado, 2014, p.30). 

 

Em sua missão cabe ao investigador além do investimento nos seus estudos e no 

planejamento da pesquisa a sensibilidade para interpretar as situações que se 

apresentam com múltiplos significados.  

Em linhas gerais as atividades no campo científico podem direcionar-se para as 

pesquisas teóricas ou empíricas podendo esta última ser classificada em quantitativas ou 

qualitativas. As metodologias qualitativas por sua vez compartilham características que 

as distinguem da pesquisa quantitativa. Conforme Minayo (2001) explica que a pesquisa 

qualitativa “Trabalha com o universo de significados, motivações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde um espaço mais profundo de relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização” (p.21). 

A necessidade de fazer investigação de outras formas para além da perspetiva 

positivista a partir da década de 70 partiu do reconhecimento e interesse dos 

investigadores em adotar outros meios de estudos que possibilitasse a interpretação 

mais aproximada de determinados fenómenos considerando as dinâmicas envolvidas 

nos contextos até então não explorados em uma visão holística.  



 

67 
 

Surgem, então, novas correntes, diferentes entre si em muitos aspetos de 

cariz filosófico e metodológico, mas em grande parte coincidentes na ideia de 

que ‘o ponto de vista dos atores’ é fundamental para a compreensão dos 

fenómenos sociais, e na ideia de que os observadores em ciências humanas 

e sociais devem tomar parte nas situações observadas, de forma a 

apreenderem os seus significados. (Amado, 2014, p.45). 

 
Segundo Denzin e Lincoln (2003) os investigadores qualitativos procuram 

entender perceber a realidade e as suas dimensões dentro dos contextos a fim de 

encontrar respostas às questões que lhe são pertinentes investigar. A pesquisa 

qualitativa, portanto direciona para compreender a dinâmica e o sentido que os sujeitos 

dão a suas ações, sua relação com o outro, com o ambiente e com as diferentes 

situações. Para Morin (2000) “O ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, 

social, afetivo e relacional. A sociedade comporta as dimensões, histórica, económica, 

sociológica, religiosa.” ( p.38). Diante do entendimento do ser humano e suas diferentes 

dimensões é preciso investigar em uma visão holística ao pretender aproximar-se de 

uma compreensão mais sólida, fundamentada, tendo em conta os diferentes contextos e 

tensões ali presentes.  

De acordo com Amado (2014) dentro da perspetiva de investigação qualitativa o 

pesquisador deve estar consciente do seu papel de escuta dos locutores envolvidos na 

pesquisa e tentar entender as mensagens que os mesmos pretendem transmitir de 

acordo com suas perceções sobre os assuntos que são solicitados a discursar:  

 

Na elaboração de um plano da investigação qualitativa, a pessoa do 

investigador independentemente das estratégias e das técnicas que eleja 

para o seu plano de investigação, permanecerá sempre em torno do mundo 

subjetivo do ou dos participantes da sua pesquisa- numa tentativa de 

entender o significado que eles dão as suas próprias ações, ou sentido que 

dão às suas vidas ou a aspetos circunscritos dela, as interpretações que 

fazem das situações em que estão ou estiveram envolvidos, etc., etc. 

(Amado, 2014, p.12).  
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Dentro das diferentes metodologias qualitativas a abordagem fenomenológica- 

interpretativa foi a adotada para o estudo por corresponder com o desenho e propósito 

da pesquisa e dos objetivos pretendidos. Para Masini (1989) o método fenomenológico 

implica na interpretação do fenómeno buscando as relações e significados explícitos e 

implícitos permitindo desta maneira registos ricos e reveladores.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994): “Os seres humanos vivem sob o lema 

“crer e poder”. Vivemos na imaginação, contexto bem mais simbólico do que concreto” 

(p.54). Neste sentido na perspetiva qualitativa dentro de uma orientação fenomenológica 

os investigadores apesar de valorizar os pontos de vistas dos sujeitos não são 

indiferentes a outros fatores que podem endossar determinados pensamentos ou não. 

A investigação dentro dessa perspetiva fenomenológica- interpretativa segue 

direcionamentos que indicam sua natureza percebidos de acordo com Amado (2014) nos 

aspetos da ontologia, antropologia e epistemologia que são compreendidos mediante 

essa conceção. “A sua formulação vai no sentido de explorar as interpretações, os 

sentidos da ação, os sentimentos dos sujeitos e não as variáveis (causas) que possam 

estar na base de seus comportamentos e atitudes.” (p. 49). Contudo Amado (2014) 

ressalta que o investigador deve ter atenção para trabalhar o material recolhido, que 

contém as interpretações dos sujeitos investigados juntamente com o conteúdo 

levantado durante o processo de pesquisa para que dessa forma possa ser construída 

uma análise fundamentada dos temas que estão a serem mobilizados. 

  

3.5 O método estudo de caso 

 

O estudo de caso foi o método utilizado para desenvolver a pesquisa referente à 

temática das cidades educadoras. Existem diferentes tipos de estudos de caso e 

finalidades, porém a opção por um modelo específico vai depender de qual o propósito 

do investigador com a empreitada. 

 De acordo com Stake (2007) o estudo de caso pode ser escolhido considerando 

dois critérios: o estudo intrínseco e o instrumental. Entretanto é possível em caráter 

excecional a combinação de ambos. O intrínseco diverge do instrumental por geralmente 

não ser uma escolha do investigador. O mesmo é solicitado para fazê-lo onde os 

interesses estão voltados apenas para um determinado contexto. O caso já é 

apresentado e cabe ao investigador empenhar-se para compreendê-lo e estudá-lo onde 

o foco concentra-se em determinada realidade. Freire (2001) quanto ao estudo de caso 

independentemente da adoção de conceitos, ideias diz que “Será necessariamente 

sistemático, detalhado, intensivo, em profundidade e interativo” (p.153). 
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Tratando-se de um estudo de caso instrumental, tendo sido este o adotado para 

esta pesquisa, conforme explica Stake (2007) identifica-se por ser “Um problema de 

investigação, uma perplexidade, uma necessidade de compreensão global, e sentiremos 

que poderemos alcançar um conhecimento mais profundo se estudarmos um caso 

particular”. (p. 19).  

Segundo Merrian (2002) os estudos de caso podem ser caracterizados ainda de 

acordo com os objetivos sendo descritivos, interpretativos ou avaliativos. De acordo com 

a autora “Os interpretativos, assentado na descrição igualmente rica, visam desenvolver 

categorias conceptuais ou ilustrar, suportar ou desafiar hipóteses ou teorias 

estabelecidas antes da colheita de dados”. (p. 38). No presente trabalho foi realizado um 

estudo de caso de natureza fenomenológica e interpretativa para compreender com mais 

profundidade como tem sido a trajetória de Cascais neste empreendimento que tem 

entre a principal finalidade desenvolver o potencial educador do território no qual as 

pessoas devem estar sempre no centro das ações.  

Segundo Walker (1983) o propósito do estudo de caso é conhecer bem 

determinado contexto e a sua realidade sem estar com a preocupação de generalização.  

Stake (2007) também alerta sobre essa questão: “O verdadeiro objetivo do estudo de 

caso é a particularização, não a generalização. Pegamos no caso particular e ficamos a 

conhecê-lo bem, numa primeira fase não por aquilo que difere dos outros, mas pelo o 

que é pelo que faz.” (p.24). Contudo, com todo o processo e investidas que o mesmo 

requer para sua realização este pode nos trazer ensinamentos que podemos associar a 

outros cenários. 

O estudo de caso foi conduzido considerando as exigências necessárias a esse 

trabalho para a compreensão dos fenómenos sociais que se revelam especificamente 

em determinado contexto. Todavia, como lembra Amado (2014), o facto de empreender 

no estudo de caso uma perspetiva holística mostra a preocupação em compreender o 

fenómeno nas suas dimensões, porém sem necessariamente estudar a sua totalidade 

sendo neste caso possível eleger um objeto de estudo de acordo com a proposta do que 

se pretende investigar. Dito isto a opção por um determinado assunto ou fenómenos a 

serem aprofundados serão analisados considerando o contexto e as tensões envolvidas. 

Ainda de acordo com Amado (2014) o estudo de caso pelo seu contexto natural, 

dinâmico, cheio de significados e interações requer uma aproximação por parte do 

investigador por um período necessário que o permita inteirar-se do ambiente e ter 

contacto com os sujeitos participantes a fim de possibilitar uma perceção mais detalhada 

e rica de tudo que envolve os fenómenos que ali se apresentam. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolha de dados  

 

Antes da técnica de recolha de dados é preciso voltar à pergunta de partida para 

perceber quais instrumentos serão mais adequados utilizar. De acordo com o que se 

quer investigar será feita a escolha pelos sujeitos que se pretende solicitar a colaboração 

na pesquisa e qual ou quais técnicas serão necessárias para conhecer melhor os 

fenómenos que envolvem o estudo.  Para Casanova e Berliner (1997) “Agora 

compreende-se que a questão define o método e não o contrário.” (p.57). Tendo em vista 

esta consideração e voltando à pergunta inicial pretendeu-se perceber como a Vila de 

Cascais vem desenvolvendo o potencial educador do território nos diferentes espaços foi 

pensado em contactar com representantes do poder público para discutir sobre o 

assunto.  

A diversificação nas técnicas de recolha de dados é de extrema relevância para 

trazer riqueza à investigação afim de posteriormente analisar as diferentes informações e 

perspetivas que se apresentam no fenómeno estudado.  

 Para embasamento e aprofundamento na investigação foi feita análise 

documental, observação não participada do encontro de um Grupo de Trabalho da Rede 

Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras denominado “Brincar na Cidade 

Educadora” e entrevistas semiestruturadas com a Chefe de Divisão Apoio e Inovação 

Educativa de Cascais e um antigo Diretor Municipal. 

A análise documental de acordo com Lüdke e André (1986) “Pode se constituir 

numa técnica valiosa de abordagens de dados qualitativos, seja completando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspetos novos de um tema ou 

problema” (p. 38). 

 Após acesso aos documentos, relativamente às informações sobre o município e 

ao trabalho enquanto cidade educadora foi feita uma seleção levando em consideração 

as questões da investigação e os objetivos. Este trabalho exigiu uma leitura atenta tanto 

do material disponibilizado pela Câmara de Cascais como também os documentos de 

domínio público encontrados nos sites da RTPCE e da AICE. 

Como explica Cellard (2008) à pesquisa documental faz uso do documento. Este 

termo envolve várias definições e conteúdos. Contudo, para o autor este tipo de material 

trata-se de registros que assumem significado de prova ou comprovação de fatos ou 

acontecimentos.  

O documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo 

pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em 

qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois 
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não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade 

humana em determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele 

permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas 

num passado recente. (Cellard, 2008, p. 295). 

 

Para Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) a pesquisa documental possibilita a 

apreensão de novos conhecimentos e ainda amplia a visão para perceber os fenómenos 

de várias perspetivas. Este procedimento implica a utilização de métodos e técnicas para 

a busca de informações, compreensão e análise de documentos. 

Ao utilizar os documentos como fonte de dados é importante à atenção do 

investigador quanto à escolha, o acesso e a análise desses materiais. Isto implica ter 

traçado o que se busca, qual o foco do estudo ou elementos que pretende conhecer, 

explorar. O seguinte passo é tratar da sua análise sendo que sua compreensão 

necessita de contextualização histórica e sociocultural usando técnicas apropriadas a fim 

de interpretar as mensagens dos documentos e relacionar com os demais materiais 

coletados enriquecendo assim a compreensão dos fenómenos. 

A observação foi outra técnica de grande valia na investigação que possibilitou 

maior aproximação com o contexto e com sujeitos envolvidos no trabalho das cidades 

educadoras. De acordo com Lüdke e André (1986) a observação é um instrumento 

básico e importante para recolha de informações da pesquisa qualitativa. Essa 

experiência permite ao investigador presenciar as pessoas em ação na qual requer 

utilização dos sentidos para compreender aspetos da realidade.  

A observação tem como finalidade, portanto, analisar de forma objetiva 

determinada situação ou ambiente que por sua vez são ricos em informações e 

significados pela própria dinâmica. Entre outras vantagens desse instrumento como, por 

exemplo, o de obter informações que não se conseguiria com uma entrevista, Lüdke e 

André (1986) ressaltam que: 

 

A observação direta permite também que o observador chegue mais perto da 

“perspetiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na 

medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos 

sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado 

que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. (p.26). 
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Antes de ir a campo para realizar o trabalho de observação Lüdke e André (1986) 

argumenta que é necessário que o investigador fação um planeamento no qual devem-

se eleger as questões que pretende- se observar. Patton (1980) diz ainda que é 

importante preparar -se mentalmente para tirar o máximo de proveito das informações o 

que implica um olhar mais aguçado para captar os pontos relevantes a serem registados.  

Na observação as notas de campo são dados importantes para a pesquisa na 

medida em que juntamente com as outras informações coletadas contribuem para 

revelar temáticas significativas a serem analisadas. Os investigadores, de acordo com 

Bogdan e Biklen (1994), após a observação devem produzir um texto com o relato dessa 

experiência. Para os autores as notas de campo consiste em dois materiais sendo um 

descritivo e o outro reflexivo:  

  
Ele ou ela dão uma descrição das pessoas, objectos, lugares, 

acontecimentos, actividades e conversas. Em adição e como parte dessas 

notas, o investigador registará ideias, estratégias, reflexões e palpites, bem 

como os padrões que emergem. Isto são as notas de campo: o relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da 

recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo (Bogdan & 

Biklen, 1994, p. 150). 

 

 Apesar de ter participado apenas uma vez de um evento relacionado às 

cidades educadoras da RTPCE em Cascais, não sendo possível ir a outros devido 

novamente ao agravamento de contágio do coronavírus entre o final de 2021 e início de 

2022, foi uma experiência bastante enriquecedora para compreender a ideia de cidade 

educadora e os processos que envolvem um grupo de trabalho sendo possível observar, 

fazer a escuta dos sujeitos presentes e registar as informações. Segundo Bogdan e 

Biklen (1994):  

 
Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se 

preocupam com o contexto. Entendem que as acções podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de 

ocorrência. Os locais têm de ser entendidos no contexto da história das 

instituições a que pertencem. (p.48). 
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Com relação a uma das técnicas mais utilizadas na investigação qualitativa 

Bogdan e Biklen (1994) destacam a entrevista como instrumento rico para recolha de 

informações. Esta ação deve ser realizada com todo planeamento necessário para que 

se obtenha êxito na escuta dos locutores. Depende do preparo do entrevistador e da sua 

sensibilidade para criar uma abertura com o sujeito entrevistado, porém respeitando sua 

fala sem influenciar, julgar ou emitir juízo de valores sobre seu discurso. 

 Bodgan e Biklen (1994) com relação às entrevistas em investigação qualitativa 

ressaltam ainda que se pode eleger a entrevista como principal técnica para recolha de 

informações ou associá-la com outras. 

 

Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas 

formas. Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou 

podem ser utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de 

documentos e outras técnicas. Em todas estas situações a entrevista é 

utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. (Bogdan & Biklen, 

1994, p.134). 

 

Ao abordar sobre a técnica de entrevistas Quivy (1995) destaca que “Os aspectos 

formais da comunicação são então considerados indicadores da actividade cognitiva do 

locutor, dos significados sociais ou políticos do seu discurso ou do uso social que faz da 

comunicação” (p. 227). 

Gall e colaboradores (2007) ao tratar sobre integridade textual chama atenção 

para necessidade de “Demonstrar sensibilidade ao que os autores chamam 

multivocalidade dos ambientes, uma vez que os participantes desses ambientes, não 

falam a uma só voz. Incorporar o conhecimento tácito do meio, que muitas vezes se 

revelam através de silêncios, humor, estranhas nuances.” (p. 474). 

No trabalho de investigação organizado por Pierre Bourdieu (1993), realizado 

juntamente com outros sociólogos intitulado “La misére do monde”, há um conjunto de 

relatos que revelam a realidade de muitos indivíduos que são injustiçados e excluídos 

pela sociedade. Bourdieu e outros sociólogos propuseram-se a escutar as falas dessas 

pessoas utilizando a ‘técnica’ de entrevistas que requer competência e habilidade do 

investigador para que as pessoas confiem suas histórias de vida, seus pensamentos, 

opiniões, ideias.  
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As entrevistas podem ser definidas como estruturadas, não estruturadas ou 

semiestruturadas, contudo, pelo perfil da investigação foi eleita a semiestruturadas como 

mais relevante para o objetivo pretendido. De acordo com Amado (2014) na entrevista 

semiestruturada ou semidiretiva: 

 

 As questões derivam de um plano prévio, um guião onde se define e regista, 

numa ordem lógica para o entrevistador, o essencial do que se pretende 

obter, embora, na interação se venha dar uma grande liberdade de resposta 

ao entrevistado.  (Amado, 2014, p.208). 

 

Conforme mencionado os entrevistados na pesquisa foram dois representantes 

públicos do município de Cascais ligados diretamente ao trabalho das cidades 

educadoras. A recolha de informações tendo por base um guião para direcionar as 

temáticas a serem abordadas no diálogo contribuíram para complementar o quadro de 

registos e observações a  respeito do tema tendo como foco de análise especificamente 

elementos que possibilitaram responder os objetivos da pesquisa. 

 
   
3.7 Técnicas de Análise e tratamento de informações 

 

Após todo o caminho percorrido foi realizado um estudo minucioso com as 

informações obtidas através de técnicas que possibilitaram compreender melhor as 

mensagens e assim poder relacionar com a temática, as questões da pesquisa e 

objetivos eleitos. Segundo Chizzoti (2006) “A descodificação de um documento pode 

utilizar-se de diferentes procedimentos para alcançar o significado profundo das 

comunicações nele cifradas.” (p.98).  

A escolha das técnicas utilizadas para analisar os dados recolhidos deu-se com a 

preocupação ainda de selecionar as mais apropriadas para os materiais provenientes da 

análise documental, das entrevistas semiestruturadas e das notas de campo provindas 

da observação. 

Análise de conteúdo foi uma das técnicas escolhidas por todo processo que 

envolve a mesma através de suas fases e etapas que conferem ao estudo validade e 

confiabilidade se for aplicada com a dedicação que esta requer. Bardin (2006) considera 

a análise de conteúdo “Um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.” 

(p.38).  
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A mensagem da comunicação é simbólica e cheia de significados. Chizzoti (2006) 

considera que “O objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido 

das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou 

ocultas” (p.98). Portanto faz-se necessário a compreensão do contexto e o contato com a 

história do campo de estudo para uma melhor interpretação dos dados coletados. O 

estudo do material por esta via da análise de conteúdo foi um dos meios adotados para 

perceber as representações sociais, ideias, conceitos, juízo de valor dos atores 

observando por estes pontos os seus discursos.  Quivy (1995) ao referir-se à técnica nas 

investigações sociais diz que: 

 

O lugar ocupado pela análise de conteúdo na investigação social é cada vez 

maior, nomeadamente porque oferece a possibilidade de tratar de forma 

metódica informações e testemunhos que apresentam certo grau de 

profundidade e de complexidade, como por exemplo, os relatórios de 

entrevistas pouco directivas. (p. 227). 

   

Há diferentes meios para realizar a técnica de análise de conteúdo, porém neste 

trabalho foi adotada a estratégia de Bardin (2006) que se divide em três fases: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A 

pré-análise foi realizada através da leitura; organização do material; formulação de 

hipóteses, objetivos, etc. Na exploração do material foi feita mais uma vez uma leitura 

atenta, porém neste processo com intuito de identificar as unidades de registo sem 

perder de vista as unidades de contexto para em sequência proceder com a 

categorização da seleção das mensagens elegidas como chaves para o estudo em 

questão. E para finalizar o tratamento dos resultados, inferência e interpretação em uma 

perspetiva reflexiva e crítica. 

Com relação à análise pormenorizada segundo Amado (2014) outra técnica 

importante a utilizar é a triangulação dos dados: 

 
Para além das garantias de credibilidade dada pela observação prolongada 

ou pela riqueza de dados recolhidos, de que temos vindo a falar, é possível 

(e desejável, dada a complexidade dos objetos sob pesquisa), a triangulação 

de resultados já obtidos através de análises quer quantitativas quer 

qualitativas. (p.136). 

 



 

76 
 

A complexidade que envolve o trabalho investigativo requer dedicação do 

investigador e uma visão dinâmica sobre os fenómenos da pesquisa. Isto implica a 

relevância da utilização de metodologias e procedimentos que irão corroborar com os 

estudos e a interpretação dos elementos. 

A triangulação permite observar de diversos ângulos os materiais da pesquisa 

possibilitando seu estudo de modo mais amplo e promovendo a análise por diversas 

perspetivas. Com relação à triangulação Marcondes e Brisola (2014), explicam em que 

consiste esse processo e sua importância: 

 

No que tange à coleta de dados, a Triangulação permite que o pesquisador 

possa lançar mão de três técnicas ou mais com vistas a ampliar o universo 

informacional em torno de seu objeto de pesquisa, utilizando-se, para isso, 

por exemplo, do grupo focal, entrevista, aplicação de questionário, dentre 

outros. Numa terceira dimensão, tem-se o emprego da Triangulação para 

análise das informações coletadas. Nesse sentido, a técnica prevê dois 

momentos distintos que se articulam dialeticamente, favorecendo uma 

percepção de totalidade acerca do objeto de estudo e a unidade entre os 

aspectos teóricos e empíricos, sendo essa articulação a responsável por 

imprimir o caráter de cientificidade ao estudo (Marcondes & Brisola, 2014, 

p.203). 

 

Segundo Gomes (2010), com relação à triangulação no que se refere ao 

processo interpretativo deve-se considerar “Uma valorização fenomênica e técnica dos 

dados primários, em si mesmo e a exaustão”. E, posteriormente, num segundo 

movimento analítico, as informações devem ser “contextualizadas, criticadas, 

comparadas e trianguladas” (p.185). A análise por triangulação de métodos foi 

empregada neste trabalho de pesquisa conforme material coletado; as informações 

levantadas; o diálogo com os autores envolvidos com a temática e análise de conjuntura.  

Ao fazer a triangulação dos dados teve se em consideração as questões mencionadas 

no objetivo geral e específicos observando, contudo, os eixos analíticos a considerar 

como convergências, divergências e possibilidades. 
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CAPÍTULO IV - APRESENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

As Cidades educativas devem ensinar a seus filhos e aos filhos de outras 

Cidades que as visitam que não precisamos esconder a nossa condição de 

judeus, de árabes, de alemães, de suecos, de norte-americanos, de 

brasileiros, de africanos, de latino-americanos de origem hispânica, de 

indígenas não importa de onde, de negros, de louros, de homossexuais, de 

crentes, de ateus, de progressistas, de conservadores, para gozar de 

respeito e de atenção. (Freire, 2001, p.14). 
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4 Categorias e subcategorias de Análise das Entrevistas Semiestruturadas 

  

A apresentação e interpretação dos dados encontram-se iniciada pelas 

entrevistas realizadas com dois representantes públicos do município de Cascais. 

Através da análise de conteúdo e dos processos pertinentes à técnica tendo em 

consideração os objetivos da pesquisa mencionados no capítulo III foi possível definir e 

selecionar as categorias e subcategorias a serem discutidas de acordo com a proposta 

de investigação. Para melhor organizar a exposição das categorias e subcategorias foi 

criada uma tabela e em seguida a apresentação do conteúdo. 

 

Tabela 3: Categorias e Subcategorias de Análise das Entrevistas Semiestruturadas. 

Categorias  Subcategorias 

Conceção de Cidade Educadora Definição e enquadramento 

Carta das Cidades Educadoras/ Conceção 
Conteúdo da Carta 

Princípios da Carta 

Cascais: Cidade Educadora Trajetória e trabalhos desenvolvidos 

Engajamento da Sociedade Civil no Trabalho da Cidade 

Contribuição para o bem-estar da população e 
transformação do Município.  
 

Desenvolvimento de Planeamentos/ Programas/Ações 
no Município 

Programas / Ações no combate a exclusão social  

Educação inclusiva formal e não formal 

Grupo de trabalho “Cidades Inclusivas” da RTPCE 
(Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras) 
/ Contribuição do Programa OSCA” O sucesso em cada 
aluno” para a formação de crianças e jovens no período 
de pandemia. 

Impacto Educativo das Políticas Municipais 

Descrição e avaliação dos processos de comunicação 
de Cascais cidade educadora 

XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras 
realizado em Cascais 2018 / Eixo temático: 
Reconfigurar a cidade com base nas necessidades 
individuais e coletivas. 

Gestão Democrática em Cascais Orçamento Participativo 

Cidade Educadora 

Participação dos Menos Favorecidos no trabalho da 
cidade educadora 

Associação de Moradores 

Grupo de Trabalho “Brincar nas Cidades 
Educadoras” 

Expetativas 

Cidades Educadoras/Cidades Inclusivas Conceção cidade inclusive 

Cidades Educadoras/ Escolas Inclusivas Conceção escola inclusive 

A escola e a diversidade da comunidade escolar. 

Documento Gold VI “Desigualdade 
Socioespacial e Ação Educativa Local na 
Construção de Cidades que cuidam” 

Promoção da educação ao longo da vida no Município 
de Cascais/ Coletivos em risco de exclusão 

Combate à segregação educativa e insucesso escolar 
no Município de Cascais 

Papel das Instituições de ensino com crianças menos 
favorecidas com handicaps socioeconómico e culturais 

A escola e a cidade educadora As comunidades escolares e o conhecimento sobre o 
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trabalho do Município de Cascais enquanto cidade 
educadora 

 

O primeiro ponto de partida foi perceber as perspetivas dos entrevistados com 

relação ao conceito de cidade educadora. Ao serem questionados sobre o que seria uma 

cidade educadora expressaram como interiorizam esse ideário de cidade. A entrevistada 

Lúcia diz que é uma cidade onde o trabalho realizado é permeado pela intencionalidade 

educadora e em consonância com os princípios da Carta das Cidades Educadoras:  

 

“A cidade educadora é uma cidade que preconiza uma intencionalidade 

educadora, portanto o desenvolvimento do território e dos seus cidadãos em 

toda a sua atuação. É uma cidade que se preocupa com temáticas que são 

do desenvolvimento do território seja na temática da inclusão, seja na 

temática da juventude, seja no diálogo intergeracional, seja no diálogo do 

desenvolvimento sustentável e todas essas áreas as quais uma cidade 

educadora deve incorrer estão preconizadas na Carta das Cidades 

Educadoras.” (Lúcia). 

 

O outro entrevistado denominado de João destaca a cidade educadora como 

uma cidade que promove formas de educação, principalmente não formal e ao longo da 

vida de um indivíduo, ou seja, desde a infância até as pessoas mais idosas.  

 

“Para mim uma cidade educadora é aquela que potencia formas de 

educação, formas de educação não formal, principalmente não formal a 

todos os seus cidadãos desde o momento em que nascem. Obviamente que 

quando nascem não tem o raciocínio, o pensamento ainda, mas desde 

crianças até aos mais idosos e possibilita a criação de programas, de 

iniciativas que visam promover esta educação das pessoas ao longo da sua 

vida.” (João). 

 

A Carta das Cidades Educadoras mencionada por Lúcia apresenta vinte 

princípios que as cidades devem desenvolver no trabalho do território. A entrevistada 

ressalta que os municípios que aderem a AICE estão a se comprometer em mobilizar 

esses princípios no território.  
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“Elas orientam. A Carta das Cidades Educadoras estabelecem o nosso 

compromisso. Portanto quando aderimos a uma rede, neste caso a rede 

internacional, os municípios responsabilizam-se por zelar por aqueles 

princípios. Diria que os princípios são os quais os municípios devem 

concorrer para um território saudável, para um território inteligente, para um 

território que confere o direito as pessoas de habitar o seu concelho.” (Lúcia). 

 

Para João a Carta das Cidades Educadoras representa tudo que deve perseguir 

uma cidade educadora já que é um documento que informa o que deve ser feito pelos 

territórios. Contudo o entrevistado diz que não basta o título de cidade educadora a um 

município uma vez que é preciso trabalhar na prática nessa perspetiva para ser de fato 

reconhecida como uma cidade que contempla esta filosofia. 

 

“A Carta das Cidades Educadoras é o documento informador de tudo aquilo 

que é e que deve ser a Associação Internacional das Cidades Educadoras. 

Portanto naquilo que estabelece os princípios pelos quais todos aqueles que 

querem aderir se devem conformar e acima de tudo os princípios. Estabelece 

os princípios fundamentais para que as cidades... não basta dizer que são 

cidades educadoras é dizer que somos cidades educadoras porque... e o 

porque de sermos cidades educadoras e o que é que estamos a fazer para 

sermos reconhecidas como tal está claramente definido naquilo que é a 

Carta das Cidades Educadoras.” (João). 

 

A Vila de Cascais aderiu a AICE no ano de 1997. Em 2021 o município completou 

24 anos como cidade educadora. Com relação à trajetória de Cascais enquanto cidade 

educadora foi perguntando ao entrevistado como o município iniciou e vem 

desenvolvendo as ações no território com base na filosofia das cidades educadoras. 

João informou que por ter sido há muitos anos não teve conhecimento do ponto de 

partida do município com este trabalho, mas que provavelmente houve interesses de 

representantes públicos em fazer a inscrição para adentrar a AICE. O entrevistado diz 

que ao assumir o cargo de diretor municipal em 2014 percebeu que a cidade precisava 

de um novo impulso para envolver-se mais no trabalho enquanto cidade educadora.  
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Entre outras iniciativas adotadas decidiram por inscrever-se para concorrer à Sede do 

XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras que acabou por ser realizado no 

ano de 2018. 

 

“Eu tenho dito 98 então é 97 que somos partes integrantes da Associação, 

mas estivemos mesmo que adormecidos naquilo que foi a vida da 

Associação. Eu creio que... eu não estive ligado desde o princípio 

obviamente só tive já mesmo nos últimos anos 8, 9 anos. Participávamos 

aqui e ali em alguma reunião a nível nacional. Eu creio que Cascais nunca 

tinha estado num dos congressos internacionais, mas não posso garantir. 

Havia algumas reuniões ao nível nacional, mas com pouca força vá lá e só 

em 2015 mais ou menos é que temos a ideia de nos candidatarmos a 

organizar um congresso. Isso foi fundamental para passarmos a pertencer 

muito mais e sentir esse sentimento de pertença à Associação que 

anteriormente se calhar não tínhamos. Portanto é uma trajetória neste 

sentido.” (João). 

 

A cidade educadora requer um trabalho coletivo para que possa se desenvolver 

com toda sua capacidade e serem empreendidas ações significativas e inovadoras face 

às necessidades e o compromisso de evoluir enquanto sociedade. Como é um projeto 

entre o governo local e a sociedade civil foi perguntando aos entrevistados se o 

município de Cascais tem conseguido trabalhar os princípios da Carta das Cidades 

Educadoras sem maiores dificuldades e se tem conseguido o apoio dos diversos 

segmentos sociais. Lúcia em sua fala diz que o município preocupa-se mais na 

implementação dos trabalhos do que propriamente na divulgação e que Cascais se 

destaca por promover uma gestão democrática. 

 

“Eu penso que Cascais tem conseguido fazer de forma eficaz o seu trabalho 

na medida em que não se tem preocupado tanto em assumir-se como cidade 

educadora, mas tem a preocupação de ser efetivamente uma cidade 

educadora. Não sei se estou a ser clara na distinção, portanto a nossa 

preocupação não é tanto divulgarmos políticas dizendo que somos isso ou 



 

82 
 

aquilo, mas efetivamente implementar projetos, implementar medidas 

concretas que resultam em uma cidade educadora e uma delas, uma das 

principais de facto que nos timbra muito nossa maneira de atuar e esta 

vertente de democracia participativa”. (Lúcia). 

 

Quanto à questão da participação da população e das diversas instituições no 

trabalho enquanto cidade educadora João considera essencial essa interação já que os 

programas e projetos são direcionados para a população e seu bem-estar. 

 

“É fundamental esse apoio à cidade educadora ela não trabalha para 

organização município, organização câmara municipal, ou seja, nós 

trabalhamos para as pessoas e pelas pessoas e com as pessoas e, portanto, 

nomeadamente o contacto com a sociedade civil é fundamental primeiro para 

que consigamos por toda sociedade civil ou a maior parte da sociedade civil 

imbuída do espírito das cidades educadoras. Por outro lado uma cidade 

educadora vive também das ideias que a própria sociedade civil e seus 

cidadãos trazem ao município.” (João). 

 

Ao perguntar em que aspetos na sua visão a associação de cascais ao 

Movimento das Cidades Educadoras tem contribuído para o desenvolvimento/ bem-estar 

da população e transformação do município a entrevistada diz o seguinte:  

 

“Não houve a preocupação de divulgar de anunciarmos como cidade 

educadora. Somos com muito orgulho. Celebramos o nosso ingresso 

dos 20 anos de cidade educadora com a organização do Congresso 

Internacional que foi também um grande marco da nossa história 

enquanto cidade educadora, mas penso que não diverge daquilo que 

já referi. Temos políticas efetivamente de cidadania e de 

coparticipação e isso faz de nós uma cidade educadora.” (Lúcia). 
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Para João a associação de Cascais ao Movimento das Cidades Educadoras tem 

trazido benefícios à cidade e a população e as respostas acontecem através dos projetos 

desenvolvidos. 

 

“As tomadas de decisões e os projetos, iniciativas no território que vão 

acontecendo em Cascais. Por isso temos várias ideias e projetos que estão 

em andamento um deles acabou de terminar finalmente um projeto de uma 

transformação de um espaço escolar era um território, um canavial, não sei 

se você sabe o que é um canavial, portanto era um terreno com canas ao pé 

de um riacho, um pequeno rio em São Pedro do Estoril que estava 

abandonado.” (João). 

 

Outro ponto discutido com um dos entrevistados foi sobre a criação e 

planeamento dos programas e ações no município no âmbito da cidade educadora. João 

explicou como isso acontece. Quem está à frente do trabalho das cidades educadoras no 

município procura alinhar os projetos das diversas áreas a filosofia das cidades 

educadoras e seus princípios.  

 

“Se for... obviamente que o município está dividido em várias áreas, a 

câmara municipal tem várias áreas e obviamente que se há uma iniciativa do 

ambiente ou uma iniciativa do urbanismo aquilo que quem está responsável 

pelas cidades educadoras no município deve encontrar nesse projeto do 

ambiente, nesse projeto do urbanismo alguma coisa onde possa integrar todo 

ideal das cidades educadoras e, portanto isso acontece em várias áreas.” 

(João). 

 

As cidades educadoras vêm discutindo cada vez mais sobre os contextos de 

exclusão nas cidades e cobram dos municípios para que tomem iniciativas a fim de que 

os territórios sejam mais inclusivos. Ao questionar sobre os problemas com relação à 

exclusão social e as ações do município para combatê-la Lúcia diz que o município faz 

muita coisa e que isso poder ser encontrado no site de Cascais. 
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“No site de Cascais tem um separador que diz educação, portanto que diz o 

que fazemos... Está muito atualizado relativamente aos nossos projetos.” 

(Lúcia). 

 

Com relação ao combate a exclusão social João diz que o município cria e apoia 

vários projetos nesse sentido. Ressalta que além da câmara há muitas iniciativas da 

sociedade civil. 

 

“Bom, obviamente que possa haver aqui duas situações, por exemplo, a luta 

contra os mais carenciados, portanto criação de espaços, criação de 

programas, apoio a iniciativas e parceiros”. “Nem tudo é feito pela câmara é 

tudo feito também pela sociedade civil e acima de tudo nessa sociedade civil 

incluir associações de âmbito social que estão no terreno a trabalhar em prol 

de todos ou de algumas franjas da sociedade em particular”. (João). 

 

O entrevistado também faz referência ao trabalho de Cascais na inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho onde parte dos funcionários que 

cuidam dos jardins da Câmara são (PcD). 

 

“Outra circunstância é inclusão de pessoas com deficiência. Há um programa 

claríssimo que é na área dos jardins, do cuidado com os jardins em que 

cerca de 40% dos seus funcionários trabalhadores dos jardins da câmara 

municipal dos parques urbanos são tratados por pessoas com deficiência.” 

(João). 

 

Sobre a questão da inclusão na educação nas instituições públicas Lúcia diz que 

a educação é inclusiva por direito e que o município atende as necessidades dos alunos 

com diversas ações referindo-se principalmente as pessoas com necessidades 

especiais. 

 

“A educação é inclusiva por direito. Não há grande questão a dar. A nossa 

procura das competências que nos assistem tem sido efetivamente o de 

equipar todas as escolas com os equipamentos necessários para assegurar 
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a inclusão de todos os alunos. Tem sido ao nível do pessoal não docente, os 

assistentes operacionais, formação do pessoal não docente bem como 

salvaguardar um conjunto de terapias complementares.” (Lúcia). 

 

Quando foi perguntado ao João se os projetos desenvolvidos por Cascais 

contribuem para uma educação mais inclusiva tanto em contexto formal como não formal 

o entrevistado disse que muitas vezes associam a ideia de cidade educadora apenas a 

educação formal. 

 

“Nós das cidades educadoras... muitas vezes o conceito de cidade 

educadora acaba por ser levado para a educação formal e é obviamente que 

nós muito obviamente apostamos na educação, nas escolas, nos espaços 

físicos escolares, nas aprendizagens, na forma de ensinar, isso temos como 

fundamental, mas a cidade educadora vai muito para além da questão da 

educação formal e a educação informal, aonde a educação não formal é 

fundamental porque já nem todos estamos nas escolas e a cidade educadora 

trabalha para todos.” (João). 

 

O Grupo de trabalho “Cidades Inclusivas” da RTPCE (Rede Territorial Portuguesa 

das Cidades Educadoras) mobilizou-se em 2020 e 2021 para realizar ações com intuito 

de amenizar a crise causada pela pandemia. Ao perguntar a Lúcia como avalia a 

contribuição de Cascais em relação ao Programa “O Sucesso em Cada Aluno” (OSCA) 

para a formação de crianças e jovens no período da pandemia a mesma mencionou que 

o trabalho foi bastante positivo e surpreendeu em número de visualizações das 

atividades disponibilizadas. 

 

“Estava tudo fechado. Passear, ambular pela rua movido a carros, era de 

facto um desafio. E está dificuldade de oferecer tempos de qualidade foi de 

facto inspirador para construir o Oscar. Portanto dois três minutos de 

estímulos pedagógicos que constassem atividades simples e facilmente 

aplicáveis em contexto familiar, mas que também pudesse ter só uma 

componente de assistência, ou seja, de uma família que pudesse só 
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meramente assistir sem ter necessariamente que reproduzir aquela atividade. 

Superou nossas expectativas do ponto de vista de sua visualização.” (Lúcia). 

 

Com relação ao impacto educativo das políticas municipais na revisão da Carta 

das Cidades Educadoras em 2020 discutiu-se avaliar com mais afinco o impacto 

educativo dessas políticas. Ao ser questionado como isso acontece em Cascais João 

voltou a dizer que Cascais andou um tempo afastada da AICE, apesar de desenvolver 

alguns trabalhos. Contudo com a iniciativa da realização do Congresso Internacional das 

Cidades Educadoras no Município em 2018, as assembleias e a vida em sociedade tem 

ajudado a avaliar o impacto desse trabalho. 

 

“Obviamente que nós em Cascais para dizer tivemos desde 98 na 

Associação Internacional, mas tivemos muito tempo um pouco afastados, ou 

seja, pertencemos à rede, íamos beber alguma coisa aquilo que era a rede, 

mas tínhamos pouca participação, pouco envolvimento e, portanto aquilo que 

foi também a nossa ideia de organizamos o Congresso Internacional das 

Cidades Educadoras foi também no sentido de nos pormos mais 

participativos, nos pormos mais ligados a Associação Internacional que era 

aquilo que era o grande objetivo quando aderimos à associação.” (João). 

 

“As próprias assembleias gerais enfim toda a vida da sociedade leva-nos 

também sempre a fazer uma reflexão sobre aquilo que tem sido o trabalho 

não só de cada cidade, mas acima de tudo da rede e da associação 

internacional no seu todo.” (João). 

 

Juan Manoel Del Pozo (2021), fala da importância da visibilidade da cidade 

educadora através da divulgação interna e externa dos projetos em desenvolvimento. Foi 

perguntado ao João como descreve e avalia os processos de comunicação do Município 

de Cascais sobre essa divulgação e o mesmo respondeu que esses projetos encontram-

se nas redes internacionais e nacionais e também são divulgados nas assembleias e 

outros eventos. 
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“Bom nós vamos beber no site da Associação Internacional das Cidades 

Educadoras onde podem e devem estar muitos projetos e as ligações com 

vários projetos a nível mundial”. (João). 

 

O XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras realizado em Cascais em 

2018 teve como um dos eixos abordados a reconfiguração da cidade com base nas 

necessidades individuais e coletivas. Ao perguntar ao João como este trabalho tem sido 

feito o mesmo mencionou que entre as iniciativas de inclusão está à criação de espaços 

para participação dos jovens no trabalho do munícipio como foi o caso do Congresso. 

Com relação à gestão democrática em Cascais cujo modelo de gestão 

democrática é uma das bandeiras defendidas e incentivadas pela AICE os entrevistados 

relataram que o espaço de participação da população acontece em vários processos no 

qual citaram como exemplos o orçamento participativo, a associação dos moradores e a 

própria cidade educadora. 

Ao se referir ao orçamento participativo Lúcia diz que há uma adesão muito 

grande da população que configura uma cultura de participação no qual já chegou um 

dos mais bem votados da Europa e acredita que seja também um voto de confiança aos 

munícipes. 

 

“Portanto nós temos o orçamento participativo um dos principais instrumentos 

e ferramenta mais poderosa que temos aqui no território de cogestão do 

nosso território com os nossos munícipes.” (Lúcia). 

 

Sobre OP João ressalta que este também já se estendeu aos jovens com o OP 

jovem e que é um instrumento democrático de destaque do município sendo reconhecido 

como um dos maiores. 

 

“Esse é um projeto claro de democracia participativa em que todos podem 

dar ideias e que essas ideias devem, se obviamente essas ideias tiverem 

pernas para andar e se essas discussões forem soluções boas, podem e 

devem ser avançadas pelo município que afeta valores do seu orçamento 

para dinamização, a construção desses projetos.” (João). 
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Lúcia também destaca a Associação de Moradores como uma instituição com 

participação ativa nos trabalhos do município e que vem aumentando o número dessas 

associações. 

 

“Outra medida que está crescente que estou a recordar são as Associações 

de Moradores. Tem vindo a crescer o número de Associação de Moradores 

aqui no nosso território e as Associações de moradores é conferido um plano 

de atividades, um conjunto de propostas para executar para o 

desenvolvimento do seu bairro e, portanto, são os próprios moradores que 

apresentam propostas, que apresentam medidas para a melhoria do seu 

território e isso é ser cidade educadora.” (Lúcia). 

 

João vê o próprio trabalho de cidade educadora como um instrumento de gestão 

democrática já que esta é construída junto com a sociedade. 

 

“Por outro lado uma cidade educadora vive também das ideias que a 

própria sociedade civil e seus cidadãos trazem ao município, ou seja, 

o município não pode nem deve ser dono da verdade ou dono das 

ideias elas devem ser, uma vez que é para os municípios, para os 

munícipes, para as pessoas e pelas pessoas, deve trabalhar em 

estado de obrigação com a sociedade civil.” (João). 

 

Ao perguntar de que forma acontece à participação de grupos menos favorecidos 

no trabalho da cidade educadora em Cascais João respondeu que os programas de 

participação são para todos e que acolhem as propostas de todas as pessoas para 

discursão. 

 

“Bom, o facto de desenvolvermos programas de democracia participativa é 

aberto a todos. Todo projeto pode ser um projeto válido seja de um jovem, 

seja de um idoso, seja de um deficiente e, portanto logo aí quebrarmos 

barreiras etárias, barreiras à situação de dependência de muita gente de 
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deficiências como, por exemplo, na questão da igualdade entre homem e 

mulher.” (João). 

 

A criação do grupo de trabalho em 2021 “Brincar nas cidades educadoras” foi 

incentivado pela RTPCE e Cascais é um dos municípios que fazem parte. Sobre este 

assunto Lúcia disse que já foram realizadas algumas iniciativas nesse sentido e que a 

expetativa é das melhores pelo que tem sido feito. 

 

“As AECs que estão ao serviço de um tempo para as crianças brincarem, 

mas, por exemplo, sabemos que há outros municípios que podem ter feito 

uma aposta ao nível dos parques lúdicos da comunidade. Será muito 

interessante compartilhar essa riqueza. Ainda não aconteceu. Portanto daí 

estar a dizer que eu acho que é ainda recente, mas a nossa expetativa 

obviamente é grande.” (Lúcia). 

 

As cidades educadoras vêm abordando cada vez mais a questão da inclusão nos 

territórios. Neste sentido sobre cidade inclusiva Lúcia diz que é onde todas as pessoas 

têm seus direitos reconhecidos. 

 

“Cidade inclusiva para mim é uma cidade de igualdade social. É uma cidade 

onde todos têm salvaguardado o seu direito de pertença.” (Lúcia). 

 

Para João a cidade educadora e inclusiva deve ter atenção a todos sem 

discriminação. 

 

“Bom, antes de mais uma cidade educadora é uma cidade que inclui e uma 

cidade que inclui deve olhar para todos os seus munícipes para todos os 

seus habitantes nas suas mais variadas origens nos seus mais variados 

problemas e faixas etárias e devem potenciar a inclusão para todos.” (João). 

 

Foi perguntando também ao João dentro dessa perspetiva de cidade educadora/ 

cidade inclusiva o que seria uma escola inclusiva. O mesmo respondeu que é uma 

escola que não faz distinção e que promove uma boa educação a todos. 
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“É uma escola que inclui todos e que possibilita uma boa aprendizagem a 

todos.” (João). 

 

Em um primeiro momento nos sistemas educativos não havia preocupação 

política com relação às diferenças. Foi perguntado aos entrevistados o que acham do 

modo como às instituições de ensino no cenário atual lidam com essa questão da 

diversidade especificamente na comunidade escolar. Lúcia diz que não é só uma 

problemática do município sendo está também de âmbito nacional e que as escolas têm 

feito sua parte. 

“Penso que essa é uma problemática que acompanha a nossa política 

nacional, portanto, não será aqui uma problemática específica do nosso 

concelho, mas é uma medida nacional. Acho que as escolas têm estado a 

fazer o seu caminho”. (Lúcia). 

 

Com relação ao assunto de como lindam as escolas com os diferentes públicos 

na contemporaneidade João diz que uma escola inclusiva deve estar atenta a essa 

questão e criar condições para acolher e envolver todos para que tenham sucesso na 

aprendizagem. 

 

“Portanto a escola é inclusiva é aquela que também criando condições para 

que todos possam estar envolvidos possam ser eles próprios alvo de todas 

as aprendizagens e que tenham uma aprendizagem conseguida e com 

sucesso.” (João). 

 

Reforçando o debate sobre a inclusão a AICE publicou o Documento Gold VI 

“Desigualdade Socioespacial e Ação Educativa Local na Construção de Cidades que 

cuidam” em Novembro 2021. Foram discutidas, portanto com os entrevistados a lgumas 

questões referentes a esse documento. Um dos assuntos abordados foi com relação à 

promoção da educação ao longo da vida no município de Cascais particularmente aos 

coletivos em risco de exclusão. Lúcia disse que o município têm feito investimentos na 

educação formal e não formal e que oferece várias oportunidades além de ser 

reconhecida pelo investimento cultural. 
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“Cascais tem essa visão”... comunga dessa visão holística, portanto faz um 

investimento da educação formal, faz também um investimento da educação 

não formal. (Lúcia). 

 

“Ao nível de formação ao longo da vida, por tanto, além de uma riqueza de 

programas na área de educação não formal, sobretudo associada à cultura, 

portanto, somos um município com hábitos de consumo cultural.” (Lúcia). 

 

Com relação à promoção da educação ao longo da vida, particularmente a 

grupos mais vulneráveis, João diz que a cidade deve estar atenta aos problemas e que 

deve dar oportunidade a todos de se desenvolverem.  

 

“(...) sem educação será difícil haver futuro (...) sem educação de alguma 

pessoa, portanto, contrariar aquilo que é o abandono escolar, contrariar 

aquilo que é a falta de aproveitamento escolar pelas mais variadas razões é 

mal porque irá provocar em médio prazo questão de desigualdade social e 

provoca essas desigualdades sociais sendo que as cidades educadoras 

potencia que todos temos que ter oportunidades.” (João). 

 

Ao abordar sobre o combate à segregação educativa e insucesso escolar 

mencionado no Gold VI foi perguntado à posição do município de Cascais. Lúcia disse 

que o município tem investido na diversificação dos currículos educativos. 

 

“Olhe uma das grandes apostas que o município fez foi precisamente a 

diversificação das ofertas”. “Portanto que haja múltiplos caminhos para os 

quais confiram oportunidades de escolhas aos alunos para fazer o seu 

percurso escolar.” (Lúcia). 

 

Quanto a essa questão face ao problema de segregação educativa e insucesso 

escolar João diz que Cascais aposta nos diversos cursos profissionais.  
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“Temos, por exemplo, vamos pensar temos... apoiamos fortemente os cursos 

profissionais nomeadamente, cursos que abrem perspetivas de vida 

totalmente diferente a jovens.” (João). 

 

Ainda dentro da discussão sobre inclusão e de cidades que cuidam foi 

perguntado aos entrevistados sobre o papel das instituições de ensino com crianças 

menos favorecidas com handicaps socioeconómico e culturais. A entrevista defendeu 

que isso não seria uma questão já que a educação é a garantida por lei. Disse ainda que 

a escola é inclusiva e cabe às instituições fazer o seu papel para garantir a 

aprendizagem de todos. 

 

“A educação é obrigatória por lei, portanto é um direito do aluno até os 18 

anos. É o direito e o dever do aluno está na escolaridade e sempre que não 

há recursos sociofamiliares para assegurar essas despesas inerentes à 

educação por isso mesmo é que há designações das escolas, da ação social 

escolar e a gratuidade de materiais para quem não tem essas possibilidades 

financeiras. Portanto peço desculpa, mas isso é uma não questão.” (Lúcia). 

 

“A escola é universal. A escola é inclusiva compete à escola avaliar o nível 

de desempenho de cada aluno e ativar as medidas de apoio à aprendizagem 

que é entendida como necessária para o sucesso escolar de cada aluno.” 

(Lúcia). 

 

Com relação à questão dessas crianças que chegam às escolas com handicaps 

socioeconómicos e culturais João diz que a escola não deve fazer discriminação e apoiar 

no que for preciso a sua aprendizagem. 

 

“A escola como me referi a pouco deve olhar para a criança como uma 

pessoa e, portanto, não olhar a sua diferença, dificuldade financeira ou a sua 

etnia ou a sua religião”. Portanto deve acompanhar, deve olhar para as 

diferenças e acompanhar e tentar acolher ao máximo esses alunos.” (João). 
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Com relação às comunidades escolares e a divulgação do trabalho de Cascais 

enquanto cidade educadora nas instituições de ensino Lúcia diz que o município trabalha 

muito próximo da população como também com as escolas.  

 

“Creio que sim que as escolas conhecem muito bem a nossa política, nossa 

maneira de estar e de fazer educação... sim.” (Lúcia). 

 

Sobre o conhecimento das escolas em relação às cidades educadoras e o 

trabalho de Cascais João diz que o município trabalha próximo a comunidade educativa 

e que por isso conhecem, mas entende que a divulgação é difícil, pois há gente que não 

tem conhecimento sobre o que é uma cidade educadora e precisa haver mais 

comunicação.  

 

“Depende. Em Cascais conhecem porque trabalhamos muito próximo com a 

comunidade educativa. Desenvolvemos projetos, dinamizamos ideias, 

trabalhamos muito perto com a comunidade educativa escolar, pais, 

professores, alunos, até os técnicos e os funcionários. Agora se a mensagem 

chega a todos, não chegará a todos. Há muita gente que não sabe o que é 

uma cidade educadora e se até Cascais é uma cidade educadora ou não.” 

(João). 

 

Com a escuta dos atores envolvidos diretamente com o trabalho de Cascais 

enquanto cidade educadora foi importante perceber a direção dos discursos sobre essa 

temática das cidades educadoras e as questões que a envolvem. 

 

4.1 Categorias e subcategorias de análise da Observação  

 

Durante a visita a campo, precisamente no 2º encontro do Grupo de Trabalho 

“Brincar na Cidade Educadora” realizado em Cascais, foi possível conhecer como 

funciona uma das atividades que faz parte da rede de cidades educadoras. Os grupos de 

trabalhos são criados para desenvolver, programas, projetos e iniciativas com temáticas 

que envolvem os princípios da Carta das Cidades Educadoras no qual as cidades 

interessadas pela proposta se juntam para trabalhar e compartilhar experiências.  
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Conforme registos da observação realizada no evento foram criadas categorias e 

subcategorias apresentadas na tabela que remetem ao conjunto de atividades 

desenvolvidas durante o encontro.  

 
Tabela 4: Categorias e Subcategorias de Análise da Observação no Campo/ 2º Encontro do Grupo de 
Trabalho “Brincar na Cidade Educadora”. 

Categorias  Subcategorias 

Grupo de Trabalho “Brincar na Cidade 
Educadora” 

Origem do Grupo de Trabalho 

Objetivos do Grupo de Trabalho 

Iniciativas do Município de Cascais para o 
Projeto “Brincar na cidade Educadora” 

Produção de brochuras e divulgação sobre a temática 
do brincar; mudanças na AEC; criação de espaços de 
discussão 

Atividades realizadas no 2º encontro do Grupo 
de Trabalho “Brincar na Cidade Educadora” 

Conjunto de atividades para discussão; organização e 
divulgação do Grupo de Trabalho “Brincar na Cidade 
Educadora”. 

Público do Evento / 2º Encontro do Grupo de 
Trabalho “Brincar na Cidade Educadora”   

Convidados/ Participantes do 2º Encontro do Grupo de 
Trabalho “Brincar na Cidade Educadora” 

 

A discussão das categorias se inicia pelo registo feito sobre a temática grupo de 

trabalho “Brincar na Cidade Educadora” e como subcategorias a explanação dada no 

evento sobre o surgimento e os objetivos do grupo de trabalho.  

O grupo de trabalho “Brincar na Cidade Educadora” surgiu após um desafio 

lançado pelo Gabinete Coordenador da Rede Territorial Portuguesa das Cidades 

Educadoras à cidade de Torres Vedras pelo trabalho que têm realizado neste sentido 

como também a outros municípios que se uniram nesse empreendimento na qual se 

inscreveram até agosto de 2021 o total de 33 cidades. 

Este grupo de trabalho “Brincar na Cidade Educadora” têm como objetivos gerais 

promover o brincar nas cidades aderentes ao grupo de trabalho e influenciar os 

decisores políticos, técnicos municipais, educadores, professores, famílias e a 

comunidade em geral, no sentido da afirmação do brincar como elemento para o 

desenvolvimento global das crianças. A duração do projeto é de 2 anos iniciado em julho 

de 2021 a julho de 2023. 

A categoria das iniciativas do munícipio de Cascais para o Projeto “Brincar na 

cidade Educadora” tem como subcategoria a produção de brochuras e divulgação sobre 

a temática do brincar, mudanças na AEC e criação de espaços de discussão. Cascais 

promoveu uma série de ações para implementar o projeto no município como, por 

exemplo, a divulgação das brochuras que embasam e justificam a importância do brincar 

cujo editor é a Câmara Municipal de Cascais com os seguintes títulos: “Brincar em 

Cascais” da autoria de Carlos Neto e Frederico Lopes e “Inovar em Cascais: Corpo ativo, 

cérebro aprendente” de Ariana Cosme, Carlos Neto, Daniela Ferreira, Neuza Pedro e 

Sílvia Roda Couvaneiro.  
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Outro tema apresentado foi sobre as mudanças da AEC em Cascais (Atividades 

de Enriquecimento Curricular) para crianças e jovens que antes ofertavam atividades de 

idioma (inglês) e ensino de música. O município juntamente com o setor de educação 

perceberam a necessidade de melhorar o programa para isso formaram parceria com a 

Universidade de Lisboa, a Faculdade de Motricidade Humana (FMH) coordenado pelo 

Professor Carlos Neto através da organização de uma equipa multidisciplinar de ensino 

com foco em expressões artísticas e desportivas com turmas heterogêneas.  

Foram criados espaços de discussões sobre as mudanças, implementação de 

programas educacionais e transformação ou criação de espaços lúdicos no município 

envolvendo munícipes, representantes de algumas áreas no município mobilizadas para 

o trabalho e profissionais convocados para contribuir com o projeto. O intuito também foi 

de trabalhar para possibilitar uma cidade que seja amiga da criança com ações 

pensadas para o seu desenvolvimento aproximando-os mais da natureza.  

A categoria atividades realizadas no 2º encontro do grupo de trabalho “Brincar na 

Cidade Educadora” traz como subcategorias o conjunto de atividades que foram 

realizadas como discussões sobre a temática e assuntos relacionados. Houve um 

momento também para discutir sobre a organização de um questionário que servirá para 

identificar e mapear no território os projetos, iniciativas e programas existentes nas 

cidades da RTPCE. Outra atividade do encontro foi apresentação do professor Carlos 

Neto sobre o brincar e a importância para o desenvolvimento de crianças e jovens e 

iniciativas e espaços para este fim.  Na sequência houve a exibição de vídeos com 

partilhas de práticas nessa perspetiva do brincar; discussão sobre a formação de 

profissionais de educação sobre essa temática; discussão sobre o envolvimento dos pais 

e comunidade sobre programas e projetos relacionados.  Na parte da tarde foi realizada 

a visita a uma instituição de ensino privada parceira do município para apresentação de 

uma quinta pedagógica e visita a um espaço verde o Jardim da Alagoa no qual foi 

promovido uma atividade lúdica/ workshop “Pop up Playground” dinamizado por 

playworkers locais. O encontro finalizou com a discussão e apresentação no espaço 

CriArte de práticas de humanização dos recreios escolares e abordagem sobre o 

Orçamento Participativo OP como ferramenta que possibilita a população discutir as 

questões do território e propostas de intervenções para melhoria do município e 

desenvolvimento e bem-estar dos cidadãos. 

Por fim a categoria púbico do evento do 2º encontro do grupo de trabalho “Brincar 

na Cidade Educadora” com a subcategoria convidados que comporão o grupo de 

trabalho. O evento contou com a participação do presidente da câmara de Cascais; 

representantes da câmara de Cascais; representantes das câmaras municipais 
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envolvidas com o grupo de trabalho “Brincar na Cidade Educadora”; professor da 

Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa; profissionais envolvidos com as 

transformações dos espaços nas escolas em Cascais; representantes da Associação de 

pais e outros convidados. 

 

4.2 Discussão dos resultados 

 

 

Partindo da questão essencial da investigação que é: Como a Vila de Cascais se 

apropria e operacionaliza o conceito de cidade educadora? Foi possível, através dos 

dados coletados e da aproximação com o contexto ter uma dimensão de como Cascais 

desde a sua adesão a AICE vem desenvolvendo os trabalhos no município tendo por 

base a filosofia do Movimento das Cidades Educadoras. Durante a pesquisa foi feito o 

estudo dos aspetos envolvidos na conceção de cidade educadora e os princípios pelo 

qual as cidades que se comprometem com essa proposta de cidade devem contemplar 

nos seus programas, projetos e ações. 

As cidades independentemente da filosofia que seguem têm por obrigação de 

serem administradas por representantes públicos com compromisso e responsabilidade 

ética para com os seus cidadãos. Contudo, as transformações e as demandas da pólis 

requer comunicação permanente entre os atores sociais com base em uma conceção 

democrática de sociedade para que todos tenham o direito e a oportunidade de participar 

e discutir os interesses tanto individuais como coletivos e contribuir para melhoria do 

território. 

O movimento das cidades educadoras incentiva os territórios a desenvolverem 

seu potencial educativo nos diversos âmbitos sendo orientados pelos princípios da Carta 

das Cidades Educadoras. Defendem que os trabalhos nas cidades tornam-se mais 

dinâmicos e com mais chances de impactarem positivamente ao criarem uma rede de 

parcerias internas e externas para o enriquecimento do trabalho e troca de experiências 

permeadas por uma perspetiva democrática e pedagógica. 

Quanto existe o interesse de alguma cidade entrar para AICE os representantes 

de governo precisam considerar o compromisso com este trabalho que é permanente 

não sendo, portanto, um projeto de governo. Todavia os representantes públicos tem 

papel fundamental na construção da cidade educadora como afirma Bellot (2008): 

“Confirmamos a importância dos governos locais na construção de cidades educadoras: 

os representantes dos cidadãos escutam, animam, sugerem, coordenam, propõem, 

lideram e executam, conforme os casos.” (p.20). Estes devem envolver a população na 

participação das discussões e ações no município reconhecendo e valorizando o seu 
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direito e exercício de cidadania. Gadotti (2006) lembra que a cidade que educada precisa 

de representantes públicos compromissados com os cidadãos. 

 

Podemos falar em cidade que educa quando ela busca instaurar, com todas 

as suas energias, a cidadania plena, ativa, quando ela estabelece canais 

permanentes de participação, incentiva a organização das comunidades para 

que elas tomem em suas mãos, de forma organizada, o controle social da 

cidade. Essa não é uma tarefa “espontânea” das Cidades. Precisamos de 

vontade política e de uma perspectiva histórica. (p. 136). 

 

Ao aproximar-se de Cascais através dos documentos; do diálogo com dois 

representantes públicos do município e da observação de uma das dinâmicas das redes 

territoriais de cidades educadoras que são os grupos de trabalho o qual pude 

acompanhar o segundo encontro do grupo “Brincar na cidade educadora” realizado na 

própria Vila de Cascais foi possível ter uma dimensão de como esse trabalho vem sendo 

desenvolvido. Salientando que o estudo de caso possibilita uma visão holística do 

contexto, mas não sendo possível explorá-lo em sua totalidade o presente estudo deu 

margem para discussão de alguns pontos referentes à apropriação e operacionalização 

de Cascais no trabalho de cidade educadora. 

Cascais tem em sua trajetória a realização de vários trabalhos desde que entrou 

para AICE em 1997 tendo desenvolvido programas e projetos em diversas áreas como 

cultura, educação, saúde, desporto, emprego e formação e ação social direcionando 

essas ações em uma perspetiva multidisciplinar e de articulação em rede. Na fala do 

antigo diretor municipal e da chefe de apoio pedagógico é evidente a importância que 

esses representantes públicos dão ao trabalho da cidade educadora reconhecendo-o 

como permanente para a construção do território que contribua com formação dos 

indivíduos cuidando do seu bem-estar e do espaço. Contudo, o entrevistado revela que o 

trabalho de Cascais nessa perspetiva esteve por um tempo “adormecido” nas palavras 

dele e precisava de um impulso para que se tornasse mais ativo. A partir daí procuraram 

envolver-se mais nas discussões e nos trabalhos tanto a nível local como a nível 

nacional e internacional. 

Como ambos os entrevistados enfatizaram não basta o título de cidade 

educadora é preciso investir em iniciativas que corroborem para esse trabalho. Na 

verdade tratando-se de um projeto coletivo de cidade não deve ficar dependente do 

governo A ou B para dar continuidade, pois a própria sociedade tem o direito de cobrar o 
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cumprimento dos princípios da carta das cidades educadoras. Para Bellot (2008) as 

cidades educadoras têm o conceito assente em três pilares. 

 

É importante recordar que o conceito de cidade educadora assenta em três 

pilares: Boa comunicação das oportunidades que a cidade oferece a todos e 

a cada um dos cidadãos. No que respeita aos governos locais, estes devem 

esclarecer o porquê e o como das suas políticas, isto é, devem fazer da 

política uma pedagogia; Participação co-responsável dos cidadãos: definindo 

e acordando previamente o alcance, os limites e os campos; Avaliação do 

impacto educativo das diferentes políticas e também do seu grau de utilidade 

e eficácia. (p.20). 

 

 Em se tratando da questão da comunicação como refere-se Bellot (2008) e Pozo 

(2021) nas Jornadas da Educação em Vila Franca de Xira os municípios têm o dever de 

ampliar esses canais para que a população conheça melhor, participe e se beneficie 

desse trabalho. Ao tocar nesta questão da comunicação o entrevistado diz que o 

trabalho é divulgado por vários meios como as reuniões; assembleias, congressos, 

agentes multiplicadores, porém reconhece que ainda existem pessoas que não sabem 

que estão a viver em uma cidade educadora e não faz ideia desse ideário. 

Os Boletins da RTPCE também são instrumentos de divulgação dos trabalhos 

dos municípios que fazem parte da rede nacional das cidades educadoras. Ao analisar 

os boletins entre os anos de 2017 e 2021 foi identificada uma publicação de Cascais na 

edição de número 33 em 20189 referente à iniciativa do município em um projeto 

relacionado à humanização dos espaços e recreios escolares. Por ser um dos canais de 

comunicação com a população e sociedade civil seria importante que fosse mais 

utilizado pelos municípios para divulgar seus projetos. 

Quando Bellot (2008), aborda a questão da participação co-responsável dos 

cidadãos está a referir que todos têm o direito de participar da construção permanente da 

cidade educadora, mas que também devem ser envolvidos para trabalhar em 

cooperação e com responsabilidade. 

Com relação aos instrumentos de participação dos cidadãos Cascais tem se 

destacado através do Orçamento Participativo OP e o Orçamento Participativo Jovem 

                                                
9
 Boletim da RTPCE Nº 33: 

 https://www.edcities.org/rede-portuguesa/wp-content/uploads/sites/12/2018/03/boletim_33_rede-
portuguesa-cidades-educadoras_marco2018_spreads_mail.pdf 
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OP Jovem. Lúcia e João ressaltam a relevância desse espaço de participação que 

segundo os mesmos tem conseguido envolver boa parte da população. De acordo com a 

entrevistada muitas propostas das ações e intervenções no município partiram das ideias 

dos próprios cidadãos.  

No evento do segundo encontro do grupo de trabalho “Brincar na cidade 

educadora” foi abordada a importância do OP e de outros contextos criados para 

participação das pessoas como foi o caso da reforma e criação de espaços nas escolas 

para o brincar que contou com a colaboração das crianças e dos pais. Entre outros 

instrumentos de participação está à própria proposta de cidade educadora tendo sido 

citada também as Associações de Moradores que segundo a entrevistada vem 

aumentado cada vez mais.  

O terceiro pilar apontado por Bellot (2008) relacionado à cidade educadora trata 

da questão dos programas e projetos criados e dos resultados, ou seja, não basta 

implementar uma série de ações sem que estas sejam acompanhadas e avaliadas para 

perceber o seu impacto educativo. Pozo (2021) também ressalta a necessidade avaliar 

as intervenções no território. Ao conversar com o entrevistado sobre como isso tem 

acontecido em Cascais com relação a esse acompanhamento dos programas e projetos 

João voltou a falar que o município andou por um tempo com pouco envolvimento nos 

assuntos referentes às cidades educadoras, mas que esta observação do trabalho tem 

sido realizadas nas assembleias, no congresso, nas reuniões e na vida em sociedade. 

João e Lúcia em suas falas mencionam que Cascais tem desenvolvido vários 

programas e projetos e tem contado com a participação da população. Porém, Lúcia diz 

que mais que divulgar, o município preocupa-se em realizar os trabalhos, contudo de 

acordo com a filosofia das cidades educadoras é importante que haja a comunicação 

com os cidadãos sobre os trabalhos da cidade educadora.  

João explicou que as iniciativas realizadas de programas e projetos em Cascais 

surgem em um trabalho de parceria tanto internamente com os representantes das 

diversas áreas do município, com outros segmentos sociais como também em parceria 

com outras cidades e isto foi percebido no grupo de trabalho “Brincar na cidade 

educadora” no qual Cascais está envolvido. 

As cidades na contemporaneidade apresentam uma série de desafios a serem 

enfrentados. Entre os problemas sociais muitos se arrastam ao longo dos tempos e 

envolvem questões políticas, económicas, sociais e culturais como é o caso da exclusão 

social, mas que precisam ser combatidas por toda a sociedade. Stoer e Magalhães 

(2005) trazem para a reflexão a abordagem do fenómeno de exclusão/ inclusão social. “É 

paradoxal que numa altura em que toda a ênfase parece ser colocada na questão da 
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inclusão, na educação inclusiva e na chamada “sociedade inclusiva”, a exclusão surja 

como sendo a norma.” (p. 10). Existe uma estrutura social que corrobora com o 

desencadeamento de processos de exclusão que se revelam através da mídia, dos 

discursos políticos, do modo como se organiza a sociedade, das ações de instituições 

públicas e privadas como também das relações sociais inconscientemente ou 

conscientemente acabando por perpetuar esses processos.  

 

Consequentemente, poderá argumentar-se que tanto a concepção medieval 

como a moderna de ontologia social definiam a inclusão baseando- a na 

exclusão – ou na tentativa de erradicação da diferença. Tanto os infiéis como 

os sem pátria (recorda-se o caso dos ciganos até muito recentemente em 

Portugal e o caso dos povos indígenas no Brasil) eram empurrados para as 

margens como sendo aqueles a quem não era possível legítimos 

participantes na sociedade. Esta construção de inclusão com base naquilo 

que as pessoas partilham, nos que têm em comum, conduziu inevitavelmente 

a diferentes formas de exclusão económica, social, política e cultural. (Stoer 

& Magalhães, 2005, p. 12). 

 

Stoer e Magalhães (2005) em seus estudos apresentam cinco lugares de impacto 

da inclusão/ exclusão social referindo-se ao corpo, o trabalho, a cidadania, a identidade e 

o território. Estes mesmos lugares são atravessados por variáveis sociológicas como 

classe social, género, etnicidade e idade. O mapeamento dos cinco lugares é feito pelos 

autores com bases nos paradigmas denominados pré-modernidade, modernidade e pós 

modernidade.  

A questão da exclusão pode ser melhor entendida se olharmos os modelos de 

cidadãos adotados em cada época, ou seja, de acordo com um padrão estabelecido, um 

perfil de cidadão. As pessoas serão incluídas ou excluídas com base nesses modelos 

tidos como legítimos. Como recorda Stoer e Magalhães (2005): 

 

Este processo de inclusão pela erradicação das diferenças é semelhante 

àquele levado a cabo pelos diferentes estados-nação durantes os séculos 

XVIII, XIX e XX, pois também nesse caso era aquilo que as pessoas 

possuíam em comum (território, linguagem, religião, grupo étnico, história) 
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que se tornava o factor determinante para definição daqueles que eram 

incluídos no espaço nacional e, assim, aptos para o exercício da cidadania. 

(p.11). 

 

O etnocentrismo histórico é outra questão a ser discutida quando fala-se em 

processos de discriminação e exclusão já que este encontra-se enraizado na sociedade 

apresentando-se em diferentes contextos e comportamentos. A palavra etnocentrismo 

possui como radicais “etno” (derivado de etnia, que significa semelhança de hábitos, 

costumes e cultura) e “centrismo” (posição que coloca algo no centro, como referência 

central a tudo que está a sua volta). Partindo da visão etnocêntrica as pessoas baseiam-

se como ideal a sua própria cultura desmerecendo as demais ou considerando a sua 

superior às outras. Segundo Rocha (1988) esta é uma visão egoísta de mundo: 

 

Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado 

como o centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através 

dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a 

existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de 

pensarmos a diferença; no planto afetivo, como sentimentos de estranheza, 

medo, hostilidade etc. (p.5). 

 

Relacionado a diferentes formas de discriminação o etnocentrismo revela-se nas 

falas das pessoas, nos comportamentos, atitudes, nas formas de relação com o outro 

como recorda Freire (2001).  Está incutido também no modo de administração das 

organizações e das políticas desenvolvidas tanto em esferas públicas quanto privadas. 

Conhecer, respeitar e valorizar as diferentes culturas é um importante passo para 

desconstrução de conceções nocivas e que geram injustiças.  

 

As ideologias, não importa se discriminatórias ou de resistência, se encarnam 

em formas especiais de conduta social ou individual que variam de tempo 

espaço a tempo espaço. Expressam-se na linguagem – na sintaxe e na 

semântica –, nas formas concretas de atuar, de escolher, de valorar, de 

andar, de vestir, de até dizer olá, na rua. Suas relações são dialéticas. 

(Freire, 2001, p.18). 
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As pessoas podem aprender da cidade através das situações positivas como 

também das experiências negativas e serem motivadas para mudar a realidade. É 

importante, portanto, combater a inércia e o conformismo para transformar. Freire (2001) 

ressalta que as mudanças só são possíveis quando começamos por acreditar nelas:  

 

Um desses sonhos por que lutar, sonho possível, mas cuja concretização 

demanda coerência, valor, tenacidade, senso de justiça, força para brigar, de 

todas e de todos os que a ele se entreguem é o sonho por um mundo menos 

feio, em que as desigualdades diminuam, em que as discriminações de raça, 

de sexo, de classe sejam sinais de vergonha e não de afirmação orgulhosa 

ou de lamentação puramente cavilosa. (Freire, 2001, p.14). 

 

Freire (2001) aborda a questão das ideologias e do enfrentamento às ideologias 

discriminatórias. Existem várias formas de violência à discriminação e o preconceito 

muitas vezes são banalizados pela sociedade. Estas só serão escancaradas e 

combatidas através da formação, da educação, do diálogo, da união dos coletivos, da 

luta pelos espaços de participação e da reivindicação dos direitos humanos aplicável 

para todos sem distinção. 

As cidades educadoras têm discutido cada vez mais sobre o fenómeno da 

exclusão e têm convocado os municípios a empenharem-se na construção de caminhos 

para uma cidade mais inclusiva. Os princípios da Carta das Cidades Educadoras 

apresentam ações que as cidades devem empreender para contribuir para uma 

sociedade mais justa, humanizada onde as pessoas sejam respeitadas, tenham seus 

direitos garantidos e sejam livres da discriminação e do preconceito. 

Diante da necessidade de discutir a questão da exclusão/ inclusão social que se 

revela em diferentes contextos foram abordados com os representantes públicos 

assuntos referentes ao tema. Os entrevistados ressaltaram que uma cidade educadora é 

uma cidade inclusiva. Ambos disseram que no município acontecem vários projetos 

relacionados à inclusão social. Contudo João diz que o mérito não é só do governo, pois 

muita coisa é feita também pela sociedade civil.  

Ao questionar o entrevistado sobre a participação dos menos favorecidos no 

trabalho da cidade educadora o mesmo diz que os espaços de participação são para 

todos e que não há distinção. Entretanto é importante saber como é comunicado esse 

trabalho a essas pessoas, qual a linguagem usada para atingir os diferentes públicos 

para que possam participar mais ativamente. 
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Com relação aos programas e projetos em Cascais voltados para a inclusão 

social no âmbito da cidade educadora o projeto “Malha” divulgado no Banco 

Internacional de Documentos das Cidades Educadoras BIDCE reforça o direito das 

pessoas com deficiência e necessidades especiais a serem atendidas em suas 

necessidades, serem respeitadas e incluídas. Um dos trabalhos realizados pelo 

município é a inclusão dessas pessoas no mercado laboral como cita o entrevistado ao 

lembrar que pessoas com deficiência prestam serviços para a própria câmara de 

Cascais.  

O programa Maré Viva de voluntariado jovem criado por Cascais encontra-se 

também no banco de experiências da AICE. Esse programa conta com cinco “projetos 

especiais” e um deles é o Projeto Cascais Acessível – Praia para todos que surgiu em 

2009. O objetivo é tornar as praias acessíveis para todos como, por exemplo, a pessoas 

com mobilidade condicionada e sensibilizar para a importância de uma sociedade mais 

inclusiva. 

Cascais também faz parte do grupo de trabalho da RTPCE denominado “Cidades 

Inclusivas” que incentiva e promove uma série de ações voltadas para inclusão em 

diversos âmbitos. No início do período da pandemia causada pela covid o município de 

Cascais mobilizou-se assim como outros para amenizar os efeitos causados por essa 

questão de saúde pública e dentre outras iniciativas criou “O Sucesso em Cada Aluno” 

OSCA canal inclusivo para aprendizagem. 

Outro instrumento de trabalho importante é a Rede Social de Cascais criada em 

1997. Este programa tem como objetivo desenvolver diversas frentes no combate à 

pobreza, exclusão social e desenvolver ações na promoção do desenvolvimento social. 

Dentro desta rede encontra-se o Conselho Local de Ação Social (CLAS) sendo 

constituído por entidades públicas e privadas e pelo presidente da câmara de Cascais. 

Em 2018 o Município realizou o Diagnóstico Social de Cascais (DSC) para que os 

envolvidos com a Rede Social pudessem traçar o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Social (PEDS) com desafios estabelecidos para 2020-2030 que envolve uma série de 

ações importantes no combate à exclusão social. 

Na busca por mais iniciativas que promovem a inclusão social no município de 

Cascais foram encontrados outros programas e projetos em documentos públicos 

citados no capítulo II no qual estão mencionados alguns projetos cofinanciados que se 

encontram em andamento na área de intervenção social.  

Embora algumas ações relativas à inclusão social no município de Cascais não 

estão diretamente referidas como experiências de Cascais enquanto cidade educadora 

esses programas e projetos corroboram com a Carta das Cidades Educadoras na 
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medida em que são trabalhos seus princípios e são realizados em parcerias com 

discussões e planeamentos entre os diversos atores sociais seguindo nessa maneira a 

filosofia das cidades educadoras. 

O Documento Gold VI publicado em novembro de 2021 pela AICE intitulado 

“Desigualdade Socioespacial e Ação Educativa Local na Construção de Cidades que 

cuidam” abordam várias questões relacionadas à exclusão/ inclusão social. Este 

documento alerta para uma série de contextos excludentes no qual os municípios devem 

se mobilizar para mudar essa realidade.  

Com relação às questões feitas aos entrevistados relacionados à promoção da 

educação ao longo da vida principalmente aos grupos mais vulneráveis os mesmos 

responderam que Cascais tem um grande investimento na educação formal e informal e 

que há muita oferta cultural. 

Com relação à educação das crianças que chegam às escolas com handicaps 

socioeconómicos e culturais e do problema de insucesso escolar os representantes 

públicos informaram que o município procura dar toda a assistência necessária a esses 

alunos de acordo com suas necessidades e que procura diversificar as ofertas 

educativas. 

Contudo, pensar em cidade educadora e cidade inclusiva é pensar também em 

educação formal e de como está estruturado o trabalho nas instituições de ensino. Cabe 

analisar sobre qual modelo educacional estamos a submeter crianças e jovens e 

adultos? As escolas estão mesmo a acolher a diversidade ou a educação é pensada 

para alguns perfis de alunos? Touraine (1997) reforça a necessidade dos sistemas 

educacionais e profissionais da educação estarem preparados para lidarem  com a 

diversidade dos alunos de diferentes crenças, provenientes de diferentes lugares, 

condições socioeconómicas, culturas, etc. a fim de contribuir para a inclusão desses 

educandos e não acentuar com suas posturas e práticas a exclusão e a desigualdade 

social. Harvey (2008), diz que: É sabido que não há nada mais desigual do que tratar de forma 

igual o que é diferente (p.46). Para Gadotti (2006), a escola precisa ser reflexiva e estar 

aberta a mudanças se quer aproxima-se dos alunos e desempenhar o seu papel na 

formação dos mesmos. “Numa perspetiva transformadora a escola educa para ouvir e 

respeitar as diferenças, a diversidade que compõe a cidade e que se constitui na sua 

grande riqueza. (Gadotti, p.138). 

Ao perguntar aos entrevistados como tem sido a comunicação entre a cidade 

educadora e a escola os mesmos responderam que o município trabalha junto à 

comunidade escolar que tem conhecimento sobre o trabalho de Cascais enquanto 

cidade educadora. João ressaltou que os jovens são incluídos em vários espaços de 
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participação citando o exemplo da Assembleia dos jovens e da colaboração para o 

debate no XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras realizado em Cascais 

em 2018. Gadotti (2006), fala da importância da aproximação entre a escola e a cidade. 

 
Podemos falar de Escola Cidadã e de Cidade Educadora quando existe 

diálogo entre a escola e a cidade. Não se pode falar de Escola Cidadã sem 

compreendê-la como escola participativa, escola apropriada pela população 

como parte da apropriação da cidade a que pertence. (p. 135). 

 

Apesar dos desafios, contradições e contrastes que se apresentam nas cidades 

estas são espaços e contextos ricos que devem ser trabalhados para promover um 

mundo melhor para todos. A luta é constante e ganha mais força com a formação das 

parcerias, das redes, da coletividade. Freire (1996), diz que a mudança só é possível se 

não perdermos a esperança e continuarmos nos mobilizando para concretizá-la.   

 

Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que minha passagem pelo 

mundo não é predeterminada, preestabelecida. Que o meu “destino” não é 

um dado, mas algo que precisa ser feito e de cuja responsabilidade não 

posso me eximir. Gosto de ser gente porque a História em que faço com os 

outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de 

determinismo. Daí que insista tanto na problematização do futuro e recuse a 

sua inexorabilidade. (p 52). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos propósitos do trabalho de pesquisa foi conhecer a conceção de cidade 

educadora sendo possível compreender ao debruçar-me na literatura, aproximar do 

contexto, no contato com os documentos e ao poder ouvir os atores que estão 

diretamente envolvidos com este trabalho. A cidade educadora é pensada na perspetiva 

de uma educação que oportunize a aprendizagem em seus diferentes espaços 

ampliando assim as possibilidades de produção e processos formativos para as mais 

diferentes gerações e vislumbrando a transformação do território viabilizando melhor 

qualidade de vida para a população. A filosofia das cidades educadoras têm princípios 

nobres como podem ser observados na sua Carta e em seus documentos públicos 

divulgados pela AICE e pelas redes que regem e orientam os trabalhos nas cidades. 

As cidades ganham cada vez mais autonomia para resolver suas questões não 

dependendo tanto do Estado como antes, embora continue a ser importante o trabalho 

de comunicação, colaboração e parceria. Outro fator que tem sido observado nas 

organizações públicas é a abertura para discussões sobre os assuntos relativos às 

instituições. No modelo de governo de gestão compartilhada são ampliados os espaços 

de participação da população nos diversos setores tendo esta o direito de conhecer e 

opinar sobre os planeamentos, os orçamentos, os problemas e os direcionamentos dos 

trabalhos no município.   

Espera-se que esta prática de criar espaços democráticos na administração 

pública continue a ser uma tendência e de fato que assumam estes cargos públicos 

indivíduos comprometidos com a ética, o respeito, a responsabilidade, a transparência e 

a doação para o trabalho junto à população. Para Gadotti (2006) “Basta vontade política, 

apoiada numa ética que condene o segredo burocrático e estabeleça a transparência, 

que incorpore o conflito com práticas de negociação e que publicize a informação.” 

(p.136).   

Além do interesse de conhecer sobre a filosofia das cidades educadoras foi 

possível alcançar outros objetivos da pesquisa respondendo a questão principal de 

investigação de saber como Cascais se apropria e operacionaliza o conceito de cidade 

educadora. 

Na fala do antigo diretor municipal de Cascais o mesmo informou que o município 

estive por um tempo com pouca atividade no que se refere ao trabalho enquanto cidade 

educadora. Este relato aponta para uma problemática que envolve essa proposta, ou 

seja, mesmo que as cidades tenham o título de cidade educadora não garante que os 

territórios estejam continuamente engajados. Os empreendimentos nessa perspetiva 
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dependem do presidente da câmara, dos demais representantes públicos e equipas 

responsáveis por esse trabalho. Contudo esta é uma proposta de cidade e não um 

projeto de governo devendo este ser um trabalho permanente que precisa ser 

acompanhado por toda a sociedade. 

Com relação aos programas e projetos enquanto cidade educadora Cascais tem 

realizado vários trabalhos em diferentes áreas de atuação como, por exemplo, o 

Programa Tutor do bairro, Programa de voluntariado jovem cultura social, Programa de 

voluntariado natureza observa, participação em grupos de trabalho como o “Brincar na 

cidade educadora”, entre outros. Com relação à inclusão social também são realizados 

vários trabalhos como o programa de voluntariado jovem Maré viva que tem entre os 

projetos o Cascais acessível praia para todos. O Malha é outro projeto que desenvolve 

ações nessa perspetiva de inclusão. O município também participa do grupo de trabalho 

“Cidades Inclusivas” 

Outra iniciativa de Cascais no combate a pobreza, a exclusão social e a criação 

de ações para a promoção do desenvolvimento social é o trabalho realizado pela Rede 

Social de Cascais com várias ações e os projetos cofinanciados na área de intervenção 

social citados no capítulo II da pesquisa. Todos esses empreendimentos afirmam o 

trabalho de Cascais enquanto cidade educadora, contudo muitos desses programas e 

projetos não são articulados e nem comunicados como experiências de trabalho da 

cidade educadora mesmo contemplando os princípios da Carta o que seria uma mais 

valia para o conhecimento da população, participação, aprendizagem e troca de 

experiência entre as cidades. 

No que se refere ao acompanhamento para perceber o impacto educativo dos 

programas e projetos da cidade educadora o antigo diretor municipal de Cascais 

informou que este tem sido feito através das assembleias, congressos, reuniões e na 

observação da vida em sociedade, porém apontou que o fato de Cascais ter andado um 

pouco afastado por um tempo das discussões da cidade educadoras interferiu nessa 

questão. Todavia, a avaliação do impacto educativo de forma planeada é de suma 

importância para direcionar as ações no território. 

O entrevistado em sua fala informou que os programas e projetos no município 

de Cascais surgem com a parceria entre os representantes das áreas do município 

juntamente com outros segmentos sociais e as cidades. Isto também foi observado no 

envolvimento de Cascais com os grupos de trabalhos. As cidades educadoras propõe 

um trabalho em rede que requer união, partilha e comunicação para inovar, aperfeiçoar e 

dinamizar as ações.  
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Com relação aos grupos historicamente marginalizados e a participação no 

trabalho em Cascais enquanto cidade educadora o entrevistado informou que os 

espaços são democráticos. Todavia diante da diversidade e das dificuldades de alguns 

grupos para acessarem os espaços é importante que a cidade educadora busque formas 

para chegar aos diferentes públicos e crie formas de comunicação para incluí-los e 

envolver nesse trabalho mobilizando os princípios da carta e tendo em consideração que 

as políticas para combater a exclusão devem ser construídas junto “com” essas pessoas 

que tem o direito de discutir e serem atendidas em suas necessidades.  

Cada cidade cria seus caminhos e estratégias para implantar e desenvolver os 

trabalhos ao entrar para a AICE, contudo as ações e direcionamentos realizados nos 

territórios, por vezes, podem ser insuficientes ou não estão condizentes com os 

princípios da Filosofia das Cidades Educadoras como já aconteceu e ainda acontece em 

alguns municípios. No entanto, estarem sempre próximos a AICE e de suas redes 

nacionais contribuirá para que os territórios sigam no foco aprendendo, compartilhando e 

discutindo melhorias para estes ambientes.  

  Ampliar a divulgação sobre as cidades educadoras, seus propósitos e as 

experiências nas cidades é outra ação necessária que promoverá mais envolvimento da 

sociedade nesse trabalho sendo possível acompanhar melhor e discutir sobre as 

demandas. A proposta das cidades educadoras precisa de mais divulgação junto à 

população. Esta comunicação deve acontecer tanto internamente como externamente 

como traz os próprios defensores do Movimento das Cidades Educadoras, pois como os 

cidadãos irão contribuir com esse trabalho? Como irão beneficiar de programas e 

projetos que muitas vezes desconhecem? 

O ideário de cidade educadora precisa ser discutido até mesmo para os territórios 

que já possui esse título. Alguns princípios da Carta encontram-se ainda no plano 

teórico. É por isso que a Associação Internacional das Cidades Educadoras tem 

incentivado e discutido formas de acompanhar mais os trabalhos e solicitar a avaliação 

dos programas e ações realizadas para perceber os resultados e promover a reflexão 

para novos direcionamentos nas políticas quando necessário. 

Há cidades que não são amigas dos cidadãos. Basta observar suas ruas, suas 

vias, as estruturas, a prestação de serviços públicos e tudo que acontece nela. Quando 

não há comprometimento para melhorar a qualidade de vida da população e mobilização 

para discutir os problemas e debater estratégias para resolvê-los torna-se cada vez mais 

complexo sobreviver nesses territórios. 

Outro ponto a ser discutido entre os representantes do poder público, a 

população e a sociedade civil é sobre as prioridades das cidades. Muitas delas são 
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cheias de contrastes a começar pelos bairros. Algumas zonas contam com mais 

investimentos, melhor infraestrutura e mais embelezamento, outras apresentam 

intervenções mínimas ou estão mesmo entregues ao descaso sendo explícitos a 

segregação espacial e o descuido com os menos favorecidos. 

Harvey (2008) faz uma crítica às intervenções desenfreadas nas cidades que 

ferem os interesses do bem comum onde às vantagens dessas mudanças acabam por 

favorecer a grupos que controlam o capital. Refere-se ainda aos direitos sobre os bens 

públicos que acabam por serem comercializados e privatizados prejudicando a 

população.  

Freire (1996) enfatiza que o processo educativo só é significativo e transformador 

quando realizando com os discentes e não para os discentes através de uma prática 

mecânica como se estes fossem alheios a sua realidade. Ao pensar nos projetos 

políticos nas cidades cuja finalidade deve ser o bem estar dos indivíduos observando 

seus direitos, necessidades, a contribuição para sua formação e concomitantemente o 

desenvolvimento do território ao fazer uma relação com o pensamento de Freire (1996) o 

que se têm observado, citando o exemplo dos grupos marginalizados pela sociedade, é 

que programas e projetos muitas vezes surgem sem que estes tenham conhecimento do 

que se trata, das suas propostas, ou seja, não são envolvidos e nem escutados as suas 

necessidades. Seria uma estratégia para estes não acompanharem, cobrarem seus 

direitos e não discutir políticas em outras perspetivas? Isto nos leva a refletir sobre os 

modelos de políticas e se realmente farão a diferença para mitigar os processos de 

exclusão social. 

Com a intenção de diminuir as desigualdades uma das medidas adotadas por 

muitos países são as políticas de ações afirmativas por reconhecer a discriminação e a 

diferença de oportunidades entre os cidadãos. Após reinvindicações de movimentos 

sociais foram criadas leis específicas que favoreceram o ingresso de grupos 

marginalizados que têm dificuldade pelas suas condições ou trajetórias de vida a 

entrarem em uma universidade ou concorrer a um emprego público por exemplo. As 

cotas raciais e sociais têm sido uma maneira encontrada de dar oportunidade a grupos 

que até então praticamente não tinham chances de aceder aos sistemas educativos 

superiores, a administração pública e a cargos políticos. Apesar de haver discursos 

contra estas políticas que favorecem estes grupos muitos concordam que em um 

primeiro momento estas ações são necessárias até que ocorram mudanças nos 

sistemas e instituições de ensino. Espera-se que estes passem a oferecer uma 

educação pública de qualidade tendo em consideração as desigualdades de 
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oportunidades de modo a estruturar o processo educativo corrigindo as incoerências e 

promovendo uma aprendizagem significativa. 

Não só o governo, mas a sociedade civil, o setor privado e demais instituições 

devem se unir para trabalhar em cooperação e co-responsabilidade por uma sociedade 

mais justa e inclusiva. As propagandas que fazem das cidades nem sempre refletem a 

realidade do que se vive nela. Quantas cidades existem em uma cidade?  

Ao serem criados espaços democráticos de participação é preciso reconhecê-los 

como um direito dos cidadãos. É imprescindível o envolvimento da população para 

construir uma sociedade mais evoluída em que as diferenças possam defender seus 

pontos de vistas e suas necessidades. Stoer e Magalhães (2005) ressaltam que “O acto 

de devolução de voz pode não escapar à delimitação do outro como objeto, desta feita 

através da nossa generosidade política”. É nesse sentido que nos colocamos sob a 

afirmação “a diferença somos nós” (p.10). Segundo os autores “Já não é possível falar e 

fazer programas políticos para os “outros” para incluí-los, ou para excluir, sem questionar 

e investigar a natureza da relação que existe entre o “nós” hegemónico e os outros, 

definidos como diferentes” (p.10). 

Pensar os territórios na perspetiva de cidade educadora é pensar em uma nova 

conceção de cidade. É estar aberto a novas ideias e novos projetos para desenvolver o 

trabalho nas cidades em uma dinâmica diferenciada. Entretanto este trabalho não deve 

estar limitado a planos de governos embora seus representantes tenham um papel 

importante na sua implementação, animação, gestão e continuidade. É um trabalho em 

conjunto que visa o envolvimento dos cidadãos. Estes devem colaborar para que de 

facto sejam mobilizados os princípios da Carta das Cidades Educadoras. 

 A articulação entre os setores da administração pública torna-se imprescindível 

também no sentido da escolha e planeamento dos projetos a fim de evitar a oferta 

apenas em determinadas áreas deixando outros assuntos em falta. Para a cidade 

educadora ter sucesso nas suas ações o governo, os diversos segmentos sociais e a 

população precisam estar abertos ao diálogo e em permanente comunicação. 

A cidade educa quando se propõe a ampliar oportunidades de educação, ao 

desenvolver políticas públicas que atendam as necessidades e contribuam com o 

crescimento dos cidadãos. A cidade educa quando democratiza a cultura e valoriza as 

diversas formas de expressão. A cidade educa quando inclui todos os indivíduos em 

seus programas e projetos e procura formas de combater a exclusão social. A cidade 

educa quando cria espaços para a participação popular na gestão da cidade inclusive 

dos grupos historicamente marginalizados. 
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A Cidade também educa quando preserva sua memória e possibilita o seu 

acesso, quando se faz presente na vida da população procurando oportunizar contextos 

educativos significativos e quando cuida e se preocupa com o passado, presente e futuro 

para melhor intervir nos espaços e melhorar a vida dos seus habitantes. Educa quando 

envolve os cidadãos para discutirem as questões da cidade como também do planeta 

para que todos tenham consciência da responsabilidade e do cuidado com o meio 

ambiente. 

As cidades educadoras procuram contribuir para ambientes vivos, ecossistemas 

inclusivos e que promova o bem-estar das pessoas. Defendem políticas e estratégias 

que garantam a igualdade de acesso aos cidadãos a serviços de qualidade, às mesmas 

oportunidades e o reforço de mecanismos que promovam assistência e a proteção dos 

coletivos mais vulneráveis. Pretendem, portanto incluir pela educação, pela cultura, pelo 

esporte, pela integração ao meio ambiente, pelas oportunidades de desenvolvimento, 

pela socialização, pela vivência de experiências, pelo exercício da cidadania. É papel do 

município junto com os demais segmentos sociais assegurar o desenvolvimento da 

população e promover a inclusão e coesão social.  
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Anexo 1 

 

 

Consentimeto Informado 
 
Informações Gerais 

 
 

O estudo realiza-se no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação da 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e está a ser 

desenvolvido pela aluna Uindinéa Pedroza Almeida, sob orientação do Professor Doutor 

Nuno Miguel da Silva Fraga. 

Pretende-se com este estudo, através da realização de entrevistas, conhecer a 

experiência do Município de Cascais enquanto Cidade Educadora e compreender como 

é que a vila de Cascais se apropria e operacionaliza o conceito de Cidade Educadora. 

Serão abordados na entrevista temas relacionados ao Movimento das Cidades 

Educadoras; os trabalhos desenvolvidos por Cascais enquanto Cidade Educadora e os 

desafios na contemporaneidade especificamente no que refere-se à questão da inclusão/ 

exclusão nas cidades. 

Este estudo não lhe trará nenhuma despesa ou risco, todas as informações 

recolhidas serão efectuadas através de uma entrevista que deverá ser gravada para 

permitir uma melhor compreensão dos factos. A informação recolhida é confidencial e 

será tratada e conservada de forma anónima. Os arquivos gravados não serão 

partilhados com terceiros, e é assegurado o apropriado armazenamento dos dados para 

que estes não possam ser acedidos nem identificados por outros. Todas as informações 

coletadas ao longo do estudo serão armazenadas pelo período de 3 anos, findo este 

período, tais informações serão eliminadas e /ou destruídas. Para toda e qualquer 

informação que possa ser utilizada como analise dentro do trabalho, será atribuída a um 

nome fictício de forma a assegurar a confidencialidade do entrevistado. Os resultados 

apenas serão divulgados em contexto científico (em apresentações ou publicações), sem 

nunca revelar/divulgar a sua identidade. A sua participação é completamente voluntária e 

a decisão de não participar, total ou parcialmente, não lhe trará qualquer prejuízo. 

Poderá desistir a qualquer momento e, se preferir, a informação já recolhida poderá se
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imediatamente destruída. A entrevista será conduzida por Uindinéa Pedroza Almeida 

(uind_nea@hotmail.com) e terá a duração estimada de 1 hora. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Eu, , após ter sido 

informado (a) dos objetivos do projeto de investigação, pela mestranda 

  , e me ser 

garantido que: (i) a confidencialidade e anonimato da minha participação no referido 

projeto seria respeitada; (ii) que posso desistir a qualquer momento, sem que uma tal 

decisão me possa penalizar, e (iii) que terei acesso aos resultados do trabalho de 

pesquisa, considero que estão reunidas as condições para poder ser entrevistada/o, 

consentindo que a sessão seja gravada e sabendo que a gravação a realizar será 

utilizada, apenas, para fins de investigação, sendo destruída quando deixar de ser 

necessária. 

 
 

 

  , de de 2022.  

 

Assinatura:      
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Anexo II 

 

Formulário de Revisão de Ética 

 

Mestrado em Ciências da Educação/ FPCEUP                     

Formulário de Revisão Ética 

 
Este formulário visa avaliar se o projeto de investigação cumpre os requisitos éticos da 
investigação, ou se é necessária uma candidatura específica à Comissão de Ética da 
FPCEUP.  
Este documento deve ser preenchido pela/o mestranda/o após discussão com o/a 
orientador/a na qualidade de investigador/a responsável pela investigação. O documento 
deve ser preenchido de forma clara e sucinta.  
Antes de completar este formulário, por favor leia atentamente os seguintes documentos: 
Código Ético de Conduta Académica da Universidade do Porto 
Carta Ética da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação 

O preenchimento deste formulário deve ocorrer ANTES do início da recolha de informação 
empírica.  
 

Secção I: Detalhes do Projeto  

Título: Cidade Educadora na Contemporaneidade: A Experiência de Cascais e o Desafio 

Permanente de Desenvolver o Potencial Educador do Território 

 

Data prevista de início: 01/10/2021 

Data prevista de conclusão: 31/07/2022 

 

Secção II: Detalhes da/o mestranda/o 

Mestranda/o: Uindinéa Pedroza 

Almeida 
  

e-mail: uind_nea@hotmail.com   

Orientador/a: Nuno Fraga  

 

Secção III: Descrição do projeto (máximo de 100 palavras) 

Faça uma breve descrição do projeto:  

 

O Projeto tem a proposta de trazer a discussão sobre o Movimento das Cidades 

Educadoras através da realização de um Estudo de Caso sobre o Município de Cascais 

que é membro desde 1997 da Associação Internacional das Cidades Educadoras 

(AICE). Intenciona perceber como a Vila de Cascais se apropria e operacionaliza o 

conceito de Cidade Educadora. O estudo será feito junto a Câmara Municipal de Cascais 

cuja estratégia de investigação será o método qualitativo indutivo através de análise 

documental, entrevistas semiestruturadas e dados visuais. Os participantes elegidos 

para pesquisa são três representantes do poder público do Município. 
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Secção IV: Lista de requisitos éticos da investigação  

Assinale, por favor, a opção que melhor corresponde ao seu estudo:  
  SIM  NÃO 

1. O projeto envolve participantes particularmente vulneráveis ou com menos 

capacidade de dar consentimento informado por razões das suas 

características ou da própria situação (e.g., crianças, jovens em risco, pessoas 

com limitações cognitivas ou baixa literacia, serem os seus próprios alunos, 

pessoas dependentes de terceiros e cuja participação na investigação as 

possa afetar profissionalmente,…)?  

 Se respondeu sim, que estratégias vai usar para garantir que os 

direitos a um consentimento informado são assegurados nestes 

casos? Faça uma descrição sucinta destas estratégias. 

 
  

2. O estudo requer a cooperação de alguma organização para aceder a/os 

participantes?  

a. Se sim, essa colaboração já foi estabelecida? 

b. Se sim, a investigação envolverá pessoas cujo estatuto nesse contexto 

institucional as coloca numa situação que limita a sua possibilidade de se 

recusarem participar na investigação (por exemplo, alunos de uma 

escola, profissionais da organização, residentes de um lar, pessoas em 

situação de reclusão)? 

 Se sim, que estratégias vai usar para garantir que os direitos a um 

consentimento informado são assegurados nestes casos? Faça uma 

descrição sucinta destas estratégias.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. Será necessário que os participantes façam parte do estudo sem disso terem 

conhecimento ou consentimento informado no momento da recolha de dados (e.g., 

observação coberta das pessoas em espaços não-públicos)?  

 
  

4. É possível assegurar o anonimato das/os participantes?  

 Se não, que estratégias vai usar para garantir que daí não advêm 

consequências negativas para a/os participantes? Faça uma 

descrição sucinta destas estratégias. 

  
 

5. É possível assegurar a confidencialidade dos dados?  

Que estratégias vai usar para garantir essa confidencialidade, 

incluindo no arquivo de materiais de investigação (gravações áudio e 

vídeo, questionários, bases de dados)? Faça uma descrição sucinta 

destas estratégias. 

 

- Serão atribuídos nomes fictícios aos entrevistados no Trabalho de Dissertação. 

-Arquivos gravados, transcritos, questionários, armazenamento em base de dados, 

e termos de consentimentos informados não serãos compartilhados com terceiros. 

-Será assegurado o apropriado armazenamento dos dados para que estes não 

possam ser acedidos nem identificados por outros. 

-As informações coletadas ao longo do estudo serão armazenadas por um período 

de 3 anos. No final do período tais informações serão eliminadas e/ ou destruídas. 

-Os participantes da investigação terão conhecimento prévio de todas as formas 

de confidencialidade atribuídos a sua participação ao estudo através do Termo de 

Consentimento Informado assim como em todos os momentos de comunicação 

entre o entrevistador e o participante.  
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6. O estudo pode induzir algum tipo de desconforto ou ansiedade passíveis de 

causarem consequências negativas para a/os participantes?  

 Se sim, que estratégias vai usar para garantir que a/os participantes 

possam ter algum tipo de apoio em lidar com essas consequências? 

Dê uma explicação sucinta destas estratégias.  

 
  

7. O estudo envolve algum tipo de incentivo à participação?  

 Se sim, quais? Dê uma explicação destes incentivos e da sua razão 

de ser.  
 

  

 

Este formulário será objeto de avaliação pela coordenação do domínio de 

especialização e pela Comissão Científica do Mestrado em Ciências da Educação (MCED), 

no início do processo de recolha de informação empírica, que pode aprovar o projeto ou 

requerer que seja submetido à Comissão de Ética da FPCEUP para avaliação suplementar. 

Nesse caso, a/o mestranda/o deverá preencher o formulário próprio da Comissão e 

seguir as indicações constantes em: 

https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=comissao_etica 

Em todo o caso, é sempre da responsabilidade do/a orientador/a e da/o mestranda/o 

o cumprimento dos requisitos éticos de investigação, o que implica assegurar que é 

providenciada informação adequada sobre o estudo às/aos participantes, que existem 

formulários (ou processos) claros e adequados para a obtenção de consentimento 

informado, que há dispositivos para assegurar a confidencialidade das informações 

recolhidas.  

Deverão ser anexados os termos de consentimento informado a usar na relação 

com os/as participantes na investigação.   

 

Assinatura da/o mestrando/a:  

Data:  

Assinatura do(s)/a(s) orientador(es)/a(s):  

Data:  

 

PARECER DA COORDENAÇÃO DO DOMÍNIO DE ESPECIALIZAÇÃO E DA CC DO MCED 

 
A/O mestranda/o conhece os códigos de ética da UPorto e da SPCE.  

 
A/O mestranda/o tem as competências necessárias para conduzir o estudo.  

 
A informação a ser dada aos participantes no estudo é apropriada, clara e suficiente.  

 

Os procedimentos de recrutamento e obtenção de consentimento informado são 

adequados.  

 

 

https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=comissao_etica
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As/Os participantes serão explicitamente informadas/os no início do projeto do seu direito 

em abandonar a investigação a qualquer momento. 

 

Foi realizada uma avaliação de riscos, havendo um plano alternativo de investigação em 

caso de dificuldades na implementação do projeto.  

Decisão final 

 
O projeto cumpre os requisitos éticos e tem parecer favorável.                                  

 
O projeto deve ser submetido para parecer à Comissão de Ética da FPCEUP. 

Assinatura do/a Coordenador/a do domínio de especialização: 

 

 

Assinatura pela Comissão Científica do MCED, A diretora do Curso: 

 

 

Data: 
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APÊNDICE I 

 

Guião de Entrevista Semiestruturada: Chefe de Divisão Apoio Pedagógico e Inovação 

Educativa da Vila de Cascais. 

 

Entrevista Semiestruturada Chefe de Divisão Apoio Pedagógico e Inovação Educativa 

da Vila de Cascais. 

 

O Movimento das Cidades Educadoras teve início na década de 90 em Barcelona 

através do I Congresso realizado onde os representantes de um grupo de cidades 

reuniram-se para discutir em conjunto projetos e atividades que contribuíssem para a 

qualidade de vida dos habitantes e melhoria dos espaços dos territórios tendo como 

propulsor das ações a intencionalidade educativa. Em 1994 foi criada a Associação 

Internacional das Cidades Educadoras (AICE) que até 2021 contabilizou 498 Cidades 

associadas tendo como bússola orientadora a “Carta das Cidades Educadoras”. Este 

trabalho vem acontecendo há três décadas com mais destaque a nível mundial. Para o 

aprofundamento da Temática em questão no âmbito do Trabalho de Dissertação para o 

Mestrado de Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto foi realizado um estudo de Caso com o Município de Cascais com a 

seguinte questão de investigação: Como é que a vila de Cascais se apropria e 

operacionaliza o conceito de Cidade Educadora? 

A entrevista aborda temas relacionados com o trabalho das Cidades Educadoras; a 

trajetória de Cascais desde a entrada na Associação Internacional das Cidades Educadoras 

(AICE) aos trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo; a discussão sobre desafios da 

contemporaneidade para atender as necessidades da população e contribuir para o seu 

desenvolvimento e bem-estar e a questão da exclusão/ inclusão nas Cidades.  

 

 PLANIFICAÇÃO DA ENTREVISTA 

 DESCRIÇÃO 

Propósito Problema de Estudo 

Como é que a vila de Cascais se apropria e operacionaliza o conceito 

de Cidade Educadora? 

Entrevistada Chefe de Divisão Apoio Pedagógico e Inovação Educativa da Vila de 

Cascais. 

Características do 

Entrevistado 

Sexo: Feminino 

Período no Cargo: 6 anos 

Meio de Comunicação Tipo – oral (gravada com consentimento).  
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Espaço de Entrevista: Microsoft Teams (Ambiente Virtual) 

Tempo da Entrevista 47 min. 

Data da Entrevista 10/02/2022 

QUESTÕES 

1. As Cidades Educadoras 

1.1 O que é uma Cidade Educadora para si? 

1.2 A associação Internacional das Cidades Educadoras conta com 498 Cidades associadas 

em todo mundo sendo Portugal o segundo país com mais Cidades a aderir a Filosofia 

desse trabalho contando atualmente com 88 cidades. A que atribui essa expansão em 

Portugal de adesão ao Trabalho nesta perspectiva de Cidade Educadora?  

1.3 Em que aspectos acredita que a criação no ano de 2005 da Rede Territorial Portuguesa 

de Cidades Educadoras (RTPCE) contribuiu para melhorar as ações realizadas nas 

Cidades Educadoras de Portugal? 

2. Carta das Cidades Educadoras 

2.1 Qual a sua opinião sobre o conteúdo da Carta das Cidades Educadoras? 

2.2 A cidade educadora é um projeto entre governo local e a sociedade civil. Acha que 

Cascais vem conseguindo trabalhar os princípios da Carta das Cidades Educadoras sem 

maiores dificuldades ou sente que é necessário mais apoio de outros segmentos da 

sociedade?  

3. A Trajetória de Cascais enquanto Cidade Educadora 

3.1 Cascais aderiu a Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) em 1997. Em 

que aspectos acredita que a associação de Cascais ao Movimento das Cidades Educadoras 

tem contribuído para o desenvolvimento/ bem-estar da população e transformação do 

Município? 

4. Cidades Educadoras/ Cidades Inclusivas: (Princípios da Carta das Cidades 

Educadoras) 

4.1 O que é uma cidade inclusiva para si? 

4.2 Cascais foi a sede do XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras em 2018 com 

o Tema: “A cidade pertence ao povo”. Entre os eixos temáticos abordados esteve à discussão 

de reconfigurar a cidade com base nas necessidades individuais e coletivas. Quais ações têm 

sido realizadas no âmbito das Instituições Educacionais públicas com esse propósito.  

5. Cidades Educadoras/ Escolas Inclusivas: (Princípios da Carta das Cidades 

Educadoras). 

5.1 Em um primeiro momento nos Sistemas Educativos não havia preocupação política com 

relação às diferenças. O que acha do modo como as Instituições de Ensino no cenário atual 

lidam com essa questão? 

5.2 A interrupção causada pela pandemia e confinamento tem agravado a desigualdade 

educativa tanto em contexto formal como não formal. Diante dessa nova realidade quais as 

estratégias que vêm sendo adoptadas pelo Município para mitigar os efeitos causados na 

educação por esta questão de saúde pública? 



 

127 
 

6. Cascais Cidade Educadora/ Programas na área de Educação 

6.1 O Projeto “Malha” tem o objetivo de promover a inclusão e a educação especial no 

Município de Cascais. Quais outras ações têm sido realizadas para contribuir com a inclusão, 

educação e o desenvolvimento de crianças e jovens com deficiência e necessidades 

educativas especiais? 

6.2 O Grupo de trabalho “Cidades Inclusivas” da RTPCE (Rede Territorial Portuguesa das 

Cidades Educadoras) mobilizou-se em 2020 e 2021 para realizar ações com intuito de 

amenizar a crise causada pela pandemia. Com relação ao Programa “O Sucesso em Cada 

aluno” OSCA. Como avalia esse trabalho?  

6.3 O Programa Crescer a Tempo Inteiro tem ofertado trabalhos como Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), Componente de Apoio à Família (CAF), E Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF). Acredita que essas ações tem conseguido dar resposta 

para inclusão e desenvolvimento dos alunos com handicaps socioeconômicos e culturais? 

6.4 Com relação ao programa “Brincar na Cidade Educadora” quais as expectativas? E que 

avaliação faz do trabalho já desenvolvido? 

7.  Documento Gold VI “Desigualdade Socioespacial e Ação Educativa Local na 

Construção de Cidades que cuidam” Publicação Novembro 2021 - AICE 

7.1 O Documento Gold VI publicado em novembro de 2021 no site das Cidades Educadoras 

menciona que o Direito à Educação deve ser um direito a ser ampliado além da educação 

formal e ao longo da vida principalmente para aqueles coletivos em risco de exclusão social. O 

que tem a dizer sobre esse cenário, sobretudo ao considerar o trabalho desenvolvido pelo 

Município de Cascais?  

7.2 Com relação à segregação educativa que acontece em determinadas Instituições de 

Ensino o Documento Gold VI alerta que isto acaba por aumentar as desigualdades entre 

crianças e jovens e faz- se necessário criar estratégias para conseguir maior heterogeneidade 

escolar. O que é que o Município de Cascais tem desenvolvido no sentido de colmatar o 

insucesso escolar da população em idade escolar?   

8. A Escola e a Cidade Educadora 

8.1 Acha que as comunidades escolares do Município tanto públicas como privadas conhecem 

o conceito de Cidade Educadora e o trabalho do Município enquanto Cidade Educadora? 

8.2 Há discussões com a comunidade escolar sobre os trabalhos que estão sendo realizados 

pelo município com relação às Cidades Educadoras. Como isto acontece? 

8.3 De que forma a Cidade inclui os estudantes nos seus espaços e contextos possíveis de 

aprendizagem? Isto é, como é que Cascais cativa os jovens a envolverem-se e a participarem 

dos espaços educadores do território, como por exemplo, os museus, os espetáculos culturais, 

o debate cívico, etc.? 
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APÊNDICE II 

 

Guião de Entrevista Semiestruturada: Antigo Diretor Municipal de Cascais 

 

Entrevista Semiestruturada – Antigo Diretor Municipal de Cascais 

 

O Movimento das Cidades Educadoras teve início na década de 90 em Barcelona 

através do I Congresso realizado onde os representantes de um grupo de cidades 

reuniram-se para discutir em conjunto projetos e atividades que contribuíssem para a 

qualidade de vida dos habitantes e melhoria dos espaços dos territórios tendo como 

propulsor das ações a intencionalidade educativa. Em 1994 foi criada a Associação 

Internacional das Cidades Educadoras (AICE) que até 2021 contabilizou 498 Cidades 

associadas tendo como bússola orientadora a “Carta das Cidades Educadoras”. Este 

trabalho vem acontecendo há três décadas com mais destaque a nível mundial. Para o 

aprofundamento da Temática em questão no âmbito do Trabalho de Dissertação para o 

Mestrado de Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto foi realizado um estudo de Caso com o Município de Cascais com a 

seguinte questão de investigação: Como é que a vila de Cascais se apropria e 

operacionaliza o conceito de Cidade Educadora? 

A entrevista aborda temas relacionados com o trabalho das Cidades Educadoras; a 

trajetória de Cascais desde a entrada na Associação Internacional das Cidades Educadoras 

(AICE) aos trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo; a discussão sobre desafios da 

contemporaneidade para atender as necessidades da população e contribuir para o seu 

desenvolvimento e bem-estar e a questão da exclusão/ inclusão nas Cidades. 

  

PLANIFICAÇÃO DA ENTREVISTA 

 DESCRIÇÃO 

PROPÓSITO Problema de Estudo 

Como é que a vila de Cascais se apropria e operacionaliza o conceito 

de Cidade Educadora? 

Entrevistado  (Antigo Diretor Municipal de Cascais) 

Obs: Esteve no Cargo como Diretor da Câmara Municipal de Cascais 

até setembro de 2021. 

Cargo atual: Deputado da Assembleia da República. 

Características do 

Entrevistado 

Sexo: Masculino 

Período no Cargo: 2014-2021 

Meio de Comunicação Tipo – oral (gravada com consentimento).  
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Espaço de Entrevista: Zoom Meetings (Ambiente Virtual) 

Tempo da Entrevista 1:13h 

Data 14/02/2022 

QUESTÕES 

1. As Cidades Educadoras 

1.1 O que é uma cidade educadora para si?  

1.2 A associação Internacional das Cidades Educadoras conta com 498 Cidades associadas 

em todo mundo sendo Portugal o segundo país com mais Cidades a aderir a Filosofia 

desse trabalho contando atualmente com 88 cidades. A que atribui essa expansão em 

Portugal de adesão ao Trabalho nesta perspectiva de Cidade Educadora?  

1.3 Em que aspectos acredita que a criação no ano de 2005 da Rede Territorial Portuguesa 

de Cidades Educadoras (RTPCE) contribuiu para melhorar as ações realizadas nas 

Cidades Educadoras de Portugal? 

2. Carta das Cidades Educadoras 

2.1 Qual a sua opinião sobre o conteúdo da Carta das Cidades Educadoras? 

2.2 A cidade educadora é um projeto entre governo local e a sociedade civil. Acha que 

Cascais vem conseguindo trabalhar os princípios da Carta das Cidades Educadoras sem 

maiores dificuldades ou sente que é necessário mais apoio de outros segmentos da 

sociedade?  

2.3 Na revisão da Carta das Cidades Educadoras em 2020 discutiu-se avaliar o impacto 

educativo das políticas no Município. A cidade educadora reforça, apreende e avalia o impacto 

educativo das políticas municipais. De que maneira isto tem sido feito? 

3. A Trajetória de Cascais enquanto Cidade Educadora 

3.1 Cascais aderiu a Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) em 1997. 

Como analisa essa trajetória? Fale-nos um pouco de possíveis pontos fortes e de fragilidades 

desse processo?   

3.2 É possível ter acesso a algum documento do início desse processo como aconteceu?  

3.3 Em que aspectos acredita que a associação de Cascais ao Movimento das Cidades 

Educadoras tem contribuído para o desenvolvimento/ bem-estar da população e 

transformação do Município?  

3.4 De que forma são planeados e desenvolvidos os Programas/ Ações no Município no 

âmbito da Cidade Educadora? Como é que acontece esse planeamento? 

 3.5 Juan Manoel Del Pozo fala da importância da visibilidade da Cidade Educadora através 

da divulgação interna e externa dos projetos em desenvolvimento. Como descreve e avalia os 

processos de comunicação do Município de Cascais face à divulgação dos programas e 

projetos em torno do Movimento das Cidades Educadoras?  

3.6 A cidade educadora entre os seus princípios defende a prática da escuta ativa e 

participação cidadã. De que forma isto acontece no Município de Cascais? E como avalia 

essa participação? 

4. Cidades Educadoras/Cidades Inclusivas: (Princípios da Carta das Cidades 
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Educadoras). 

4.1 O que é uma cidade inclusiva para si? 

4.2 As cidades educadoras apostam na construção de cidades mais inclusivas. Que 

problemas consegue identificar em Cascais relativamente à exclusão? Quais 

Programas/Ações considera destaque no combate a exclusão social? 

4.3 Cascais foi a sede do XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras em 2018 com 

o Tema: “A cidade pertence ao povo”. Entre os eixos temáticos abordados esteve à discussão 

de reconfigurar a cidade com base nas necessidades individuais e coletivas. Como este 

trabalho tem sido feito no Município de Cascais? 

4.4 Em uma sociedade de julgamentos e preconceitos há uma tendência de se incluir ou 

excluir as pessoas por diversos fatores como a questão etária, a etnia, a condição social, o 

género a orientação sexual entre outros. O que é que o Município tem desenvolvido no sentido 

de oportunizar espaços para a participação desses cidadãos no trabalho da Cidade Educadora 

e discutir sobre suas necessidades? 

4.5 As pessoas com deficiência física e intelectual deparam-se no seu cotidiano com barreiras 

físicas e com a barreira do preconceito no seu dia-a-dia. O Projeto “Maré viva” é uma das 

ações de Cascais enquanto cidade educadora que possibilita entre as suas atividades a 

conscientização da inclusão e o acesso dessas pessoas as praias através da equipa do 

Projeto, do trabalho dos jovens voluntários e do meio de transporte “Tiralô”. Quais outras 

ações o Município tem realizado para que esses cidadãos tenham os seus direitos garantidos 

e sejam incluídos na sociedade? 

4.6 Em que medida considera que os projetos desenvolvidos por Cascais no âmbito das 

Cidades Educadoras contribuem para uma educação mais inclusiva? 

4.7 A interrupção causada pela pandemia e confinamento tem agravado a desigualdade 

educativa tanto em contexto formal como não formal. Diante dessa nova realidade quais as 

estratégias que vêm sendo adoptadas pelo Município para mitigar os efeitos causados na 

educação por esta questão de saúde pública? 

4.8 É possível disponibilizar imagens de programas ou ações na perspetiva de inclusão 

social?  

5. Cidades Educadoras/ Escolas Inclusivas: (Princípios da Carta das Cidades 

Educadoras) 

5.1 O que é uma escola inclusiva para si? 

5.2 Em um primeiro momento nos Sistemas Educativos não havia preocupação política com 

as diferenças, com relação às diferenças. Quando o sistema educativo foi criado, surgiu não 

tinha muito essa preocupação com as diferenças com os diferentes públicos de alunos. O que 

acha do modo como as Instituições de Ensino no cenário atual lidam com essa questão? 

6. Cascais Cidade Educadora/ Programas na área da Educação 

6.1 O Projeto “Malha” tem o objetivo de promover a inclusão e a educação especial no 

Município de Cascais. Quais outras ações têm sido realizadas para contribuir com a inclusão, 

educação e o desenvolvimento de crianças e jovens com deficiência e necessidades 
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educativas especiais? O que tem sido feito nas escolas para incluir essas crianças?  

6.2 O Programa Crescer a Tempo Inteiro tem ofertado trabalhos como Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), Componente de Apoio à Família (CAF), E Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF). Acredita que essas ações tem conseguido dar resposta 

para inclusão e desenvolvimento dos alunos?   

7.  Documento Gold VI “Desigualdade Socioespacial e Ação Educativa Local na 

Construção de Cidades que cuidam” Publicação novembro 2021 – AICE 

7.1 O Documento Gold VI publicado em novembro de 2021 no site das Cidades Educadoras 

menciona que o Direito à Educação deve ser um direito a ser ampliado além da educação 

formal e ao longo da vida principalmente para aqueles coletivos em risco de exclusão social. O 

que tem a dizer sobre esse cenário, sobretudo ao considerar o trabalho desenvolvido pelo 

Município de Cascais?  

7.2 Com relação à segregação educativa que acontece em determinadas Instituições de 

Ensino o Documento Gold VI alerta que isto acaba por aumentar as desigualdades entre 

crianças e jovens e faz- se necessário criar estratégias para conseguir maior heterogeneidade 

escolar. Para distribuir essas crianças nas escolas e não concentrar apenas em determinadas 

escolas. O que é que o Município de Cascais tem desenvolvido no sentido de colmatar de 

diminuir o insucesso escolar da população em idade escolar?   

7.3 Com relação à seleção académica que existem em algumas escolas como é que isso 

funciona? Porque muitas vezes a segregação se dá pela questão de algumas instituições que 

fazem uma seleção para poder admitir alguns alunos? 

8. A Escola e a Cidade Educadora 

8.1 Acha que as comunidades escolares do Município tanto públicas como privadas conhecem 

o conceito de Cidade Educadora e o trabalho do Município enquanto Cidade Educadora? 

8.2 Há discussões com a comunidade escolar sobre os trabalhos que estão sendo realizados 

pelo município com relação às Cidades Educadoras. Como isto acontece? 

8.3 De que forma a Cidade inclui os estudantes nos seus espaços e contextos possíveis de 

aprendizagem? Isto é, como é que Cascais cativa os jovens a envolverem-se e a participarem 

dos espaços educadores do território, dos eventos, das ações? 
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APÊNDICE 3 
 
TABELA DAS CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E UNIDADES DE CONTEXTO (Entrevistas Semiestruturadas 

 

TABELA DAS CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E UNIDADES DE CONTEXTO (Entrevistas Semiestruturadas) 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS UNIDADES DE CONTEXTO 

Conceção Cidade Educadora Definição /Enquadramento 
 
 
 

“A cidade educadora é uma cidade que preconiza uma 
intencionalidade educadora, portanto o desenvolvimento do território e 
dos seus cidadãos em toda a sua atuação”. É uma cidade que se 
preocupa com temáticas que são do desenvolvimento do território seja 
na temática da inclusão, seja na temática da juventude, seja no 
diálogo intergeracional, seja no diálogo do desenvolvimento 
sustentável e todas essas áreas as quais uma cidade educadora deve 
incorrer estão preconizadas na Carta das Cidades Educadoras. ” 
  
(Lúcia) 

 
“Para mim uma cidade educadora é aquela que potencia formas de 
educação, formas de educação não formal, principalmente não formal 
a todos os seus cidadãos desde o momento em que nascem. 
Obviamente que quando nascem não tem o raciocínio o pensamento 
ainda, mas desde crianças até aos mais idosos e possibilita a criação 
de programas, de iniciativas que visam promover esta educação das 
pessoas ao longo da sua vida seja nas mais variadas áreas da vida de 
um município neste caso”. 
 
(João) 
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 Rede Territorial Portuguesa das Cidades 
Educadoras RTPCE 

A criação e a expansão do Movimento das 
Cidades Educadoras 

“Eu penso que Portugal teve a capacidade e a inteligência de agarrar 
muito bem, de compreender muito bem o princípio das cidades 
educadoras e uniu-se de uma forma muito saudável a rede 
internacional. Portanto, percebendo que através da rede internacional 
é possível ventilar uma série de práticas, é possível intercambiar uma 
série de projetos e políticas, mas também ao nível local ou nacional, 
ou seja, porque a toda uma dinâmica na rede internacional, uma série 
de encontros, as assembleias, mas depois também cada território tem 
a sua rede.”  
 
(Lúcia) 

 
“Bom. Portugal como referi a pouco tem essa proximidade com 
Espanha e cuja cidade Barcelona nasceu todo conceito e organização 
da Associação Internacional das Cidades Educadoras. Devida a essa 
proximidade e a estreita ligação que temos com Espanha nós 
acabamos por beber muito daquilo que era esta organização e de 
Portugal sendo um país mais pequeno, sendo um país que fica no fim 
da Europa fica aqui muito mais atlântico do que europeu considera 
que o trabalho em rede é fundamental para o seu próprio crescimento 
e, portanto essa rede das cidades educadoras que assumiu força e 
que, por exemplo, Cascais pertence desde 98 ou 99 é por aí.”  
 
(João) 

Contribuições para o desenvolvimento dos 
trabalhos nas cidades 

 
“A rede possibilita que as cidades possam conversar muito facilmente, 
organizar seus próprios eventos para dinamização também para que 
se possa falar daquilo que são programas que fazem a diferença na 
vida das populações”.  
 
 
(João) 
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Carta das Cidades Educadoras/ 
Conceção Conteúdo da Carta 

Princípios da Carta  
“Elas orientam. A Carta das Cidades Educadoras estabelecem o 
nosso compromisso. Portanto quando aderimos a uma rede, neste 
caso a rede internacional, os municípios responsabilizam-se por zelar 
por aqueles princípios. Diria que os princípios são os quais os 
municípios devem concorrer para um território saudável, para um 
território inteligente, para um território que confere um direito as 
pessoas de habitar o seu concelho.”  
 
(Lúcia) 

 
“A Carta das Cidades Educadoras é o documento informador de tudo 
aquilo que é e que deve ser a Associação Internacional das Cidades 
Educadoras. Portanto naquilo que estabelece os princípios pelos quais 
todos aqueles que querem aderir se devem conformar e acima de tudo 
os princípios. Estabelece os princípios fundamentais para que as 
cidades... não basta dizer que são cidades educadoras é dizer que 
somos cidades educadoras por que... e o porquê de sermos cidades 
educadoras e o que é que estamos a fazer para sermos reconhecidas 
como tal está claramente definido naquilo que é a Carta das Cidades 
Educadoras.” 
 
(João) 

Cascais: Cidade Educadora Trajetória e trabalhos desenvolvidos  
“Eu tenho dito 98 então é 97 que somos partes integrantes da 
Associação, mas estivermos mesmo que adormecidos naquilo que foi 
a vida da associação”. Eu creio que... Eu não estive ligado desde o 
princípio obviamente só tive já mesmo nos últimos anos 8, 9 anos. 
Participávamos aqui e ali em alguma reunião a nível nacional. Eu creio 
que Cascais nunca tinha estado num dos congressos internacional, 
mas não posso garantir. Havia algumas reuniões ao nível nacional, 
mas com pouca força vá lá e só em 2015 mais ou menos é que temos 
a ideia de nos candidatarmos a organizar um congresso. “Isso foi 
fundamental para passarmos a pertencer muito mais e sentir esse 
sentimento de pertença à associação que anteriormente se calhar não 
tínhamos.” 
 
(João) 
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Engajamento da Sociedade Civil no Trabalho 
da Cidade  

 
“Eu penso que Cascais tem conseguido fazer de forma eficaz o seu 
trabalho na medida em que não se tem preocupado tanto em assumir-
se como cidade educadora, mas tem a preocupação de ser 
efetivamente uma cidade educadora. Não sei se estou a ser clara na 
distinção, portanto a nossa preocupação não é tanto divulgarmos 
políticas dizendo que somos isso ou aquilo, mas efetivamente 
implementar projetos, implementar medidas concretas que resultam 
em uma cidade educadora e uma delas, uma das principais de facto 
que nos timbra muito nossa maneira de atuar e esta vertente de 
democracia participativa.”  
 
(Lúcia) 

 
“É fundamental esse apoio à cidade educadora ela não trabalha para 
organização município, organização câmara municipal, ou seja, nós 
trabalhamos para as pessoas e pelas pessoas e com as pessoas e, 
portanto nomeadamente o contacto com a sociedade civil é 
fundamental primeiro para que consigamos por toda sociedade civil ou 
a maior parte da sociedade civil imbuída do espírito das cidades 
educadoras. Por outro lado uma cidade educadora vive também das 
ideias que a própria sociedade civil e seus cidadãos trazem ao 
município, ou seja, o município não pode nem deve ser dono da 
verdade ou dono das ideias elas devem ser uma vez que é para os 
municípios, para os munícipes, para as pessoas e pelas pessoas deve 
trabalhar em estado de obrigação com a sociedade civil porque se não 
pode decidir matérias que não estão de todo alinhadas com aquilo que 
é população quer ou com aquilo que a população deseja ou com 
aquilo que a população pensa ser algo útil para essa mesma 
população.” 
 
(João) 
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Contribuição para o bem-estar da população 
e transformação do Município.  
 
 

 
“já respondi Uindinéa. Penso que é precisamente aquilo que acabei de 
responder. Ou seja, não tenho mais nada acrescentar. Não houve a 
preocupação de divulgar de anunciarmos como cidade educadora. 
Somos com muito orgulho. Celebramos o nosso ingresso dos 20 anos 
de cidade educadora com a organização do Congresso Internacional 
que foi também um grande marco da nossa história enquanto cidade 
educadora, mas penso que não diverge daquilo que já referi. Temos 
políticas efetivamente de cidadania e de coparticipação e isso faz de 
nós uma cidade educadora.”  
 
(Lúcia) 

 
“Tudo aquilo que, ou seja, a partir do momento em que temos a 
filosofia das cidades educadoras toda essa filosofia é incluída naquilo”. 
As tomadas de decisões e os projetos, iniciativas no território que vão 
acontecendo em Cascais. Por isso temos várias ideias e projetos que 
estão em andamento um deles acabou de terminar finalmente um 
projeto de uma transformação de um espaço escolar era um território, 
um canavial, não sei se você sabe o que é um canavial, portanto era 
um terreno com canas ao pé de um riacho, um pequeno rio em São 
Pedro do Estoril que estava abandonado. “ 
 
(João) 

Desenvolvimento de Planeamentos/ 
Programas/Ações no Município 

 
“Se for... obviamente que o município está dividido em várias áreas, a 
câmara municipal tem várias áreas e obviamente que se há uma 
iniciativa do ambiente ou uma iniciativa do urbanismo aquilo que quem 
está responsável pelas cidades educadoras no município deve 
encontrar nesse projeto do ambiente, nesse projeto do urbanismo 
alguma coisa onde possa integrar todo ideal das cidades educadoras 
e, portanto isso acontece em várias áreas. Portanto, toda tomada de 
decisão vai ser nesse sentido. As tomadas de decisão para políticas 
do município são aprovadas em reunião da Câmara Municipal. 
Algumas até depois aprovadas em assembleias municipais 
eventualmente, mas nasce de todas as áreas que vão dando ideias 
para melhorar o espaço comum.” 
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 (João) 

Programas / Ações no combate a exclusão 
social  

 
“No site de Cascais tem um separador que diz educação, portanto que 
diz o que fazemos... Está muito atualizado relativamente aos nossos 
projetos. Sugiro que faça uma consulta e depois se sentir a 
necessidade de aprofundar ou querer aprofundar mais algum tema 
escreva- nos um e-mail sem qualquer constrangimento nos 
aprofundaremos. Agora nós fazemos muita coisa, portanto mais fácil é 
dizer o que gostaria que detalhássemos. É o www. Cascais. pt.”  
 
(Lúcia) 

 
“Bom, obviamente que possa haver aqui duas situações, por exemplo, 
a luta contra os mais carenciados, portanto criação de espaços, 
criação de programas, apoio a iniciativas e parceiros”. Nem tudo é 
feito pela câmara é tudo feito também pela sociedade civil e acima de 
tudo nessa sociedade civil incluir associações de âmbito social que 
estão no terreno a trabalhar em prol de todos ou de algumas franjas 
da sociedade em particular, por exemplo, o cuidado com os mais 
idosos, com os mais velhos o beber das experiências de vários anos é 
fundamental para que haja possibilidade da criação de um diálogo 
intergeracional, intergerações porque os mais novos não devem 
crescer sem a sabedoria dos mais velhos. “ 
(João) 
 
 
“Outra circunstância é inclusão de pessoas com deficiência. Há um 
programa claríssimo que é na área dos jardins, do cuidado com os 
jardins em que cerca de 40% dos seus funcionários trabalhadores dos 
jardins da câmara municipal dos parques urbanos são tratados por 
pessoas com deficiência e isso é a maior inclusão porque sabemos 
por experiência que a maior parte das pessoas são pessoas válidas 
que podem trabalhar em funções adaptadas a essas suas 
desigualdades... vá lá... a essa sua deficiência, mas podem ser válidos 
e podem ser parte dessa construção da sociedade e da sua cidade e 
são dois exemplos.”  
 
(João) 
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“Bom, isso é um caso paradigmático o outro é aquilo que eu referi das 
pessoas com deficiência poderem ser também... ter o seu trabalho, ter 
a sua função na sociedade é fundamental. Outros... bom lá está... já 
são cinco meses sem estar lá, ou seja, já não lembro mais isso. 
Também o pessoal pode dar mais esta chega, mas o apoio todas as 
instituições. Nós temos, por exemplo, duas instituições muito 
importantes de apoio a pessoas com deficiência e temos dado apoios 
muitíssimo importantes e fundamentais para que seja desenvolvido um 
trabalho importante e feito com o objetivo claro que é melhorar a vida 
de cada um que no fundo tem menos, teve menos sorte em alguma 
parte da vida ou mesmo a nascença e, portanto funciona também 
muito por aí como, por exemplo, como formas de apoio a essas 
instituições. O município desenvolveu programas, por exemplo, em 
que são as próprias... uma dessas instituições produz plantas e são 
essas plantas que são postas nos jardins do município porque com 
isto vai dar trabalho a pessoas com deficiência e vai potenciar também 
naquilo que possam investir no que é mais importante pra eles.” 
 
(João) 

XV Congresso Internacional das Cidades 
Educadoras realizado em Cascais 2018 / 
Eixo temático: Reconfigurar a cidade com 
base nas necessidades individuais e 
coletivas. 

 
“No fundo acabamos por escolher esse tema. O lema de Cascais 
como cidade eu agora posso estar a esquecer... é assim tudo começa 
nas pessoas. Portanto aquilo que nós devemos ter no nosso espírito e 
foi isso que foi o nosso espírito para o tema do congresso porque cada 
cidade pelos seus fortes, pelas suas circunstâncias escolhe um tema 
que é muito caro a essa sua cidade e o nosso tema era isto tudo para 
as pessoas e a cidade educadora ser apropriada pelas pessoas 
porque as pessoas que nós trabalhamos e com quem queremos 
trabalhar e por isso este tema foi um tema que nós consideramos 
fundamental. E mais nesta questão da inclusão que a pouco 
referíamos nós demos um passo fundamental no congresso 
internacional das cidades educadoras fazendo um paralelamento das 
cidades educadoras para os jovens, ou seja, que aconteceu com 
temáticas que pudessem discutir com a possibilidade deles próprios 
também se integrar no próprio grande congresso que era o congresso 
dos adultos entres aspas e por isso mais uma vez não devemos 
excluir pessoas e os jovens são parte do futuro.” 
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(João) 

Educação Inclusiva / Formal e não formal  
“A educação é inclusiva por direito. Não há grande questão a dar. A 
nossa procura das competências que nos assistem tem sido 
efetivamente o de equipar todas as escolas com os equipamentos 
necessários para assegurar a inclusão de todos os alunos. Tem sido 
ao nível do pessoal não docente, os assistentes operacionais, 
formação do pessoal não docente bem como salvaguardar um 
conjunto de terapias complementares seja na sua área de 
hidroterapia, na área de hipoterapia com os nossos parceiros da 
comunidade para poder aqui garantir uma melhor qualidade de vida e 
um processo educativo melhor para os nossos alunos.” 
 
 
(Lúcia)  
 
“Eu penso que já era uma preocupação”. Não foi a pandemia que 
trouxe essas preocupações, mas do ponto de vista educativo a 
pandemia acelerou as preocupações. Por um lado a transição digital, 
portanto a literacia digital dos nossos cidadãos. Por outro lado aquilo 
que nós tivemos foi à transição verde. Cascais é um território com 
30% da sua área protegida. Sabemos que as alterações climáticas são 
um assunto urgentíssimo e comprometedor das futuras gerações. 
Sabemos que a pandemia convidou aqui de facto os grupos, as bolhas 
viessem a viver mais o espaço exterior da escola e, portanto a nossa 
preocupação também de requalificar o espaço exterior da escola com 
natureza. A abrir as escolas as suas comunidades locais, aos 
programais locais, aos jardins locais. Portanto que a comunidade e 
que o espaço exterior da escola também eles sejam recursos 
pedagógicos e não somente a sala de aula. Essa é uma política que já 
existia ... eu penso que a pandemia acelerou esse processo.”. 
 
(Lúcia) 
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“Nós das cidades educadoras... muitas vezes o conceito de cidade 
educadora acaba por ser levado para a educação formal e é 
obviamente que nós muito obviamente apostamos na educação, nas 
escolas, nos espaços físicos escolares, nas aprendizagens, na forma 
de ensinar, isso temos como fundamental, mas a cidade educadora 
vai muito para além da questão da educação formal e a educação 
informal, aonde a educação não formal é fundamental porque já nem 
todos estamos nas escolas e a cidade educadora trabalha para todos 
não trabalha apenas para aqueles que estão hoje no contexto escolar 
e obviamente que trabalhamos também, ou devemos trabalhar a 
educação formal, mas a educação não formal é muito mais transversal 
muito mais generalizada a toda população. Não sei se respondi bem 
esta, mas pronto.” 
 
(João) 

Propostas educativas inclusivas   
“Eu penso que já referi Uindinéa. Penso que todo complemento ao 
nível das terapias complementares é de facto uma aposta muito 
grande que o município faz. Um conjunto de terapias que o município 
assegura a esses alunos seja na área da hipnoterapia, da hidroterapia 
e também posso elencar aqui, sobretudo a partir do 5º ano de 
escolaridade em que muitas vezes a escola termina e, portanto tem os 
seus horários. Agora com a pandemia, comas as aulas a terminar a 
uma da tarde que não supre as necessidades das famílias. Há uma 
necessidade de criar espaços de acolhimento dos alunos e que supera 
as necessidades laborais das famílias. Portanto sejam espaços 
educativos criados para as crianças quando os pais vão trabalhar.”  
 
(Lúcia) 
 
“Provocando alguns encontros no âmbito da semana da educação, no 
dia internacional da pessoa com deficiência por exemplo. São épocas 
festivas as quais juntamos as nossas escolas com entidades 
especializadas, com entidades com personalidades reconhecidas pelo 
contexto educativo. Provocamos de facto. Produzimos brochuras 
também com tudo que auxilie a comunidade educativa a ser mais 
eficaz no seu papel educativo. E o papel educativo não se coloca a 
questão de ser inclusivo ou não inclusivo. Para ser educativo tem que 
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ser inclusivo. Portanto é uma condição. E, portanto nesse aspeto sim. 
Não temos efetivamente competência de intervir na matéria 
pedagógica. A matéria pedagógica é do ministério. As políticas 
educativas também não são definidas a nível local. São definidas a 
nível central. Aquilo que nós somos muito é recurso para qualificar, 
para complementar aquilo que são os recursos provenientes do 
ministério da educação.”  
 
(Lúcia)   

 
“Bom”, desde logo eu acho que é fundamental e eu se calhar não é dá 
muito mais ideias do que esta que pra mim foi fundamental que é pra 
além obviamente da criação da destruição de barreiras arquitetônicas 
que possibilitem com algum tipo de deficiência de frequentarem a 
escola há acima de tudo uma coisa que foi feita acho que é muito 
importante que é a criação de espaços dentro da escola para crianças 
com déficit cognitivo com alguma deficiência em contexto escolar de 
forma que haja uma interação por mais pequena que seja para pessoa 
dita normal ou para o aluno dito normal para a pessoa com deficiência 
essa interação com todos é fundamental, ou seja, que não haja 
guetos, que não haja afastamento daqueles que são as pessoas ou as 
crianças com deficiência e daquelas que são as pessoas ditas 
normais... Vá lá. “ 
 
(João) 

Grupo de trabalho “Cidades Inclusivas” da 
RTPCE (Rede Territorial Portuguesa das 
Cidades Educadoras) / Contribuição do 
Programa OSCA” O sucesso em cada aluno” 
para a formação de crianças e jovens no 
período de pandemia. 

 
“Estava tudo fechado. Passear, ambular pela rua movida a carros, era 
de facto um desafio. E está dificuldade de oferecer tempos de 
qualidade foi de facto inspirador para construir o Oscar. Portanto dois 
três minutos de estímulos pedagógicos que constassem atividades 
simples e facilmente aplicáveis em contexto familiar, mas que também 
pudesse ter só uma componente de assistência, ou seja, de uma 
família que pudesse só meramente assistir sem ter necessariamente 
que reproduzir aquela atividade. Superou nossas expectativas do 
ponto de vista de sua visualização. Foram mais de vinte mil 
visualizações e depois percebemos que fomos comtemplados numa 
série de plataforma de boas práticas. A direção geral de educação foi 
uma das que considerou como boas práticas. E depois também 
recebemos uma menção honrosa da Internacional Play Association 
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com este programa que para nós de facto foi tremendamente 
gratificante.” 
 
(Lúcia) 

Impacto Educativo das Políticas Municipais 
 
 

 
“Obviamente que nós em Cascais para dizer tivemos desde 98 na 
Associação Internacional, mas tivemos muito tempo um pouco 
afastados, ou seja, pertencemos à rede, íamos beber alguma coisa 
aquilo que era a rede, mas tínhamos pouca participação, pouco 
envolvimento e, portanto aquilo que foi também a nossa ideia de 
organizamos o Congresso Internacional das Cidades Educadoras foi 
também no sentido de nos pormos mais participativos, nos pormos 
mais ligados a Associação Internacional que era aquilo que era o 
grande objetivo quando aderimos à associação. Aquilo que tem sido a 
avaliação do impacto é nas medidas e obviamente nas medidas que 
vão sendo feitas.” 
 
(João) 
 
“Depois obviamente a pertença à rede, a organização de seminários, 
um pouco por todo lado seja em Cascais seja noutras cidades 
qualquer nacional leva- nos. As próprias assembleias gerais enfim 
toda a vida da sociedade leva-nos também sempre a fazer uma 
reflexão sobre aquilo que tem sido o trabalho não só de cada cidade, 
mas acima de tudo da rede e da associação internacional no seu todo. 
Que ligações tem feito e que proveito tem sido para cada uma das 
cidades suas associadas. Aquilo que tem sido proveito dessa cidade 
para o seu próprio bem, mas também construindo o bem de todas as 
cidades no fundo nesta filosofia que é agindo localmente podemos 
mudar alguma coisa globalmente e por isso o trabalho em rede é 
fundamental, mas é preciso que façamos sempre esta avaliação do 
impacto que essas medidas têm sido propostas no âmbito da filosofia 
e do ideal das cidades educadoras tem sido feito também em cada 
uma das cidades.” 
 
 (João) 
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Descrição e avaliação dos processos de 
comunicação de Cascais cidade educadora 

 
“Bom nós vamos beber no site da Associação Internacional das 
Cidades Educadoras onde podem e devem estar muitos projetos e as 
ligações com vários projetos a nível mundial”. Com Associação 
Internacional, e essa é a grande vantagem de trabalhar em rede, eu 
consigo saber que existe um projeto que me pode interessar na Coreia 
do Sul, ou no Brasil, ou na Argentina, ou em França, ou na Finlândia e 
essa ligação permiti-nos ter esse conhecimento alargado de tudo que 
possa ser apropriado por nós como também projetos nossos então 
podem ser apropriados daqui a Coreia do Sul pronto.  
 
(João) 

Gestão Democrática em Cascais Orçamento Participativo  
 
 
 
 

 
“Portanto nós temos o orçamento participativo um dos principais 
instrumentos e ferramenta mais poderosa que temos aqui no território 
de cogestão do nosso território com os nossos munícipes. Agora 
estamos em época de pandemia não é propriamente a altura para 
fazer esse tipo de avaliação, mas antes da pandemia chegamos a ser 
o orçamento participativo mais votado da Europa e, portanto isto diz 
de facto da adesão que os munícipes têm perante este tipo de 
instrumento tendo uma taxa da ordem de 97%, 98% das propostas 
aprovadas. Eu acho que isso também é um voto de confiança que 
damos aos munícipes e, portanto há aqui uma cultura muito 
participativa das pessoas. É muito frequente nós passearmos por 
Cascais e se os bombeiros tem uma carrinha foi fruto da participação 
dos cidadãos. Se há um jardim local foi também iniciativa daquele 
bairro.” 
 
(Lúcia) 

 
“Eu avalio da melhor maneira como eu a pouco referi um dos projetos 
que está já muito cimentado e solidificado é o projeto do orçamento 
participativo que já evoluiu com o projeto do orçamento participativo 
jovem, ou seja, já demos esse passo também para não só o 
orçamento participativo para todos, mas também um virado para os 
jovens e para aquilo que as necessidade e preocupações dos jovens. 
Esse é um projeto claro de democracia participativa em que todos 
podem dar ideias e que essas ideias devem, se obviamente essas 
ideias tiverem pernas para andar e se essas discussões forem 
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soluções boas, podem e devem ser avançadas pelo município que 
afeta valores do seu orçamento para dinamização, a construção 
desses projetos.”  
 
 (João) 
 
“Por exemplo, do orçamento participativo que é em Cascais dos 
maiores se não o maior enfim. Se Calhar não é o maior, mas em termo 
de participação é o maior a nível nacional ou era pelo menos até a 
pouco tempo e obviamente que esse projeto tem sido bem sucedido e 
constantemente fazemos uma avaliação daquilo que ele tem sido para 
a população e das diferenças que tem sido para a população em geral. 
Para melhoria de vida dessas populações uma vez que pomos as 
pessoas a trabalhar também em prol do seu município.” 
 
(João) 

Cidade Educadora  
“Por outro lado uma cidade educadora vive também das ideias que a 
própria sociedade civil e seus cidadãos trazem ao município, ou seja, 
o município não pode nem deve ser dono da verdade ou dono das 
ideias elas devem ser, uma vez que é para os municípios, para os 
munícipes, para as pessoas e pelas pessoas, deve trabalhar em 
estado de obrigação com a sociedade civil porque não se pode decidir 
matérias que não estão de todo alinhadas com aquilo que é população 
quer ou com aquilo que a população deseja ou com aquilo que a 
população pensa ser algo útil para essa mesma população.” 
 
(João) 

Participação dos menos favorecidos no 
trabalho da cidade educadora 
 
  

“Bom, o facto de desenvolvermos programas de democracia 
participativa é aberto a todos. Todo projeto pode ser um projeto válido 
seja de um jovem, seja de um idoso, seja de um deficiente e, portanto 
logo aí quebrarmos barreiras etárias, barreiras à situação de 
dependência de muita gente de deficiências como, por exemplo, na 
questão da igualdade entre homem e mulher, questão dos combates 
acérrimos a violência doméstica são questão que muitas vezes são 
culturais, mas a que combater esse preconceito e essa ideia que 
muitos têm que a cultura é assim, portanto vamos seguir essa prática 
e o mundo desenvolve-se, o mundo evolui e por isso obviamente que 
temos que tratar a todos como iguais e é isso que temos feito também 
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em vários projetos já nem consigo nomear, enunciar, mas que sim que 
fazem e que tendem a evitar o preconceito e incluir todos nas suas 
diferenças porque as suas diferenças também são parte da construção 
da sociedade.” 
 
(João) 

Associações de Moradores  
“Outra medida que está crescente que estou a recordar são as 
Associações de Moradores. Tem vindo a crescer o número de 
Associação de Moradores aqui no nosso território e as Associações de 
moradores é conferido um plano de atividades, um conjunto de 
propostas para executar para o desenvolvimento do seu bairro e, 
portanto, são os próprios moradores que apresentam propostas, que 
apresentam medidas para a melhoria do seu território e isso é ser 
cidade educadora. É, portanto uma cidade em cogestão com todos 
que nela habitam.”  
 
(Lúcia) 

Grupo de Trabalho “Brincar nas Cidades 
Educadoras”  

Expetativas  
“O Programa “Brincar na cidade educadora” é um grupo de trabalho, 
ou seja, a rede nacional de forma ad hoc constituiu, não há nenhuma 
meta. Quando há uma proposta de uma cidade é que há adesão de 
facto... Já temos vários grupos de trabalho. Atualmente há esse grupo 
de trabalho no brincar na cidade educadora. Foi produzido pela cidade 
de Torres Vedras. Aderimos obviamente e é um assunto que nos 
colocaram. Há um conjunto de políticas condutoras de tempos e 
espaços para brincar aqui no nosso território de Cascais. 
Sinceramente aderimos com a expetativa de partilhar e de aprender 
com esses contextos de partilha. Eu penso que ainda é muito recente 
fazer qualquer espécie de avaliação porque só vamos no segundo 
encontro, pronto. Penso que será uma mais valia quando... e, portanto 
Torres Vedras já fez um levantamento de todos os projetos lúdicos 
existentes nas 35 cidades que aderiram a este grupo de trabalho e 
penso que quando nós tivermos uma devolução desse projeto acho 
que será muito interessante perceber como é que cada cidade 
encontrou tempo e espaços para brincar. Nós, por exemplo, em 
Cascais fizemos uma grande aposta ao nível das quais temos 
responsabilidade como, por exemplo, as AECs, portanto nos 
descolarizamos as AECs. As AECs que estão ao serviço de um tempo 



 

146 
 

para as crianças brincarem, mas, por exemplo, sabemos que há 
outros municípios que podem ter feito uma aposta ao nível dos 
parques lúdicos da comunidade. Será muito interessante compartilhar 
essa riqueza. Ainda não aconteceu. Portanto daí estar a dizer que eu 
acho que é ainda recente, mas a nossa expetativa obviamente é 
grande.”. 
 
(Lúcia) 

Cidades Educadoras/Cidades Inclusivas Conceção Cidade Inclusiva  
 
“Cidade inclusiva para mim é uma cidade de igualdade social. É uma 
cidade onde todos têm salvaguardado o seu direito de pertença.” 
 
(Lúcia) 

 
“Bom, antes de mais uma cidade educadora é uma cidade que inclui e 
uma cidade que inclui deve olhar para todos os seus munícipes para 
todos os seus habitantes nas suas mais variadas origens nos seus 
mais variados problemas e faixas etárias e devem potenciar a inclusão 
para todos.” 
 
(João) 

Cidades Educadoras/ Escolas Inclusivas Conceção de escola inclusive  
“É uma escola que inclui todos e que possibilita uma boa 
aprendizagem a todos.” 
 
(João) 

A escola e a diversidade da comunidade 
escolar. 

  
“Penso que essa é uma problemática que acompanha a nossa política 
nacional, portanto não será aqui uma problemática específica do 
nosso concelho, mas é uma medida nacional. Acho que as escolas 
têm estado a fazer o seu caminho. Tem reagido muito bem com os 
recursos que tem com a configuração que lhes é pedida. Acho que 
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tem estado a fazer o seu caminho muito sinceramente.” 
 
(Lúcia) 

 
“Eu acho que as escolas são um laboratório de aprendizagens e um 
laboratório de experiências. Vejamos é no contexto escolar que tudo 
nasce onde se pretende fazer um laboratório de experiência para 
saber se é bem sucedida ou mal sucedida, se tem ou não objetivos. 
Portanto a escola é inclusiva é aquela que também criando condições 
para que todos possam estar envolvidos possam ser eles próprios alvo 
de todas as aprendizagens e que tenham uma aprendizagem 
conseguida e com sucesso.” 
 
(João) 

Documento Gold VI “Desigualdade 
Socioespacial e Ação Educativa Local na 
Construção de Cidades que cuidam” 

Promoção da educação ao longo da vida no 
Município de Cascais/ Coletivos em risco de 
exclusão 

 
“Cascais tem essa visão comunga dessa visão holística, portanto faz 
um investimento da educação formal, faz também um investimento da 
educação não formal. Então nós temos, por exemplo, seis ludotecas 
do concelho. Estamos a fazer um grande investimento a nível de 
parques urbanos, parques verdes em território urbano, portanto 
Cascais tem uma meta que cada cascalense tenha a cada 100 metros, 
peço desculpa, a cada 400 metros da sua casa uma área verde e, 
portanto que convivamos em contextos naturais, de natureza muito 
próximos sejam eles para contextos familiares, contextos escolares ou 
contextos laborais. Ao nível de formação ao longo da vida, por tanto, 
além de uma riqueza de programas na área de educação não formal, 
sobretudo associada à cultura, portanto, somos um município com 
hábitos de consumo cultural. Temos, aliás, os bairros dos museus e a 
Vila das Artes que são dois produtos concretos que justificam essa 
medida. Temos também dois centros qualificação e, portanto, 
precisamente para a qualificação dos adultos. Temos também aqui um 
investimento a nível de atrair o ensino superior para o concelho. 
Fazemos essa grande aposta. A nova Escola de Economia para além 
das duas escolas de referência que já tínhamos, portanto a escola de 
saúde e a escola superior de hotelaria e turismo de Estoril e mais 
recentemente temos o Polo ISPA (Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada) está também contextualizada no nosso território. 
Futuramente muito em breve esperamos receber a faculdade de 
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medicina. Será assim a nova aposta da educação formal e já numa 
lógica de aprendizagem ao longo da vida.” 
 
(Lúcia) 

 
“Não sei se poderei responder a essa pergunta, mas a criação, ou 
seja, sem educação será difícil haver futuro, sem educação de alguma 
pessoa, portanto contrariar aquilo que é o abandono escolar, contrariar 
aquilo que é a falta de aproveitamento escolar pelas mais variadas 
razões é mal porque irá provocar em médio prazo questão de 
desigualdade social e provoca essas desigualdades sociais sendo que 
as cidades educadoras potencia que todos temos que ter 
oportunidades e, portanto todos precisamos ser educados formal ou 
não formalmente ao longo de toda a nossa vida possibilita que nunca 
é tarde para nos conseguirmos continuar a formar a nossa 
mentalidade e aproveitar aquilo que a cidade nos pode dar a nível de 
possibilidades que a cidade tem de nos fazer evoluir com o futuro de 
desenvolvimento e não de falta de desenvolvimento social.” 
 
(João) 

Combate à segregação educativa e 
insucesso escolar no Município de Cascais 

 
“Olhe uma das grandes apostas que o município fez foi precisamente 
a diversificação das ofertas”. Portanto que haja múltiplos caminhos 
para os quais confiram oportunidades de escolhas aos alunos para 
fazer o seu percurso escolar. E um deles é o ensino e matéria do 
ensino profissional. Fazemos uma grande aposta no ensino 
profissional. O ensino profissional é um cartão de visita aqui no 
território. Fazemos questão de aparelhar os espaços físicos com 
equipamentos profissionais topo de gama sempre que possível.  
 
 (Lúcia) 

 
“Temos, por exemplo, vamos pensar temos... apoiamos fortemente os 
cursos profissionais nomeadamente, cursos que abrem perspetivas de 
vida totalmente diferente a jovens que podiam não ter aproveitamento, 
podiam ter aproveitamento, mas não se sentiam felizes e criamos a 
imagem daquilo que é Cascais daquilo que são as potencialidades 
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oferecidas pelo município de Cascais e com isso criar obviamente criar 
um espírito novo naquela pessoa.” 
 
(João) 

Papel das Instituições de ensino com 
crianças menos favorecidas com handicaps 
socioeconómico e culturais 

 
“(...) A educação é obrigatória por lei, portanto é um direito do aluno 
até os 18 anos. É o direito e o dever do aluno está na escolaridade e 
sempre que não há recursos sociofamiliares para assegurar essas 
despesas inerentes à educação por isso mesmo é que há designações 
das escolas, da ação social escolar e a gratuidade de materiais para 
quem não tem essas possibilidades financeiras. Portanto peço 
desculpa, mas isso é uma não questão.” 
 
(Lúcia) 
 
“A escola é universal. A escola é inclusiva compete à escola avaliar o 
nível de desempenho de cada aluno e ativar as medidas de apoio à 
aprendizagem que é entendida como necessária para o sucesso 
escolar de cada aluno.” 
 
(Lúcia) 
  
“Essa é uma política nacional, portanto não há nada que Cascais faça 
de forma distinta dos outros, é uma política nacional. Não é suposto 
passar-se de outra maneira. Se o programa de crescer a tempo inteiro 
complementa? Complementa, mas não é um programa criado 
especificamente para meninos com necessidades de aprendizagem ou 
condições sociais. É um programa universal criado para todos. Eu 
própria acredito muito precisamente que é pela universalidade das 
respostas. Ou seja, é colocamos todos os meninos num todo. Aí é que 
conseguimos conferir alguma dignidade em contextos que 
provavelmente não há tem e que conseguimos superar algumas 
necessidades específicas de alguns. Não é setorizando os meninos 
por nível ou por escalões. Essas medidas suporta a aprendizagem, 
suporta a inclusão, são salvaguardadas a nível de escola para que as 
crianças possam em igualdade de oportunidades vivenciarem os 
programas, as propostas, os projetos, os passeios que é suposto viver 
para sua faixa etária.” 
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 (Lúcia) 

 
“A escola como me referi a pouco deve olhar para a criança como uma 
pessoa e, portanto, não olhar a sua diferença, dificuldade financeira ou 
a sua etnia ou a sua religião. Portanto deve acompanhar, deve olhar 
para as diferenças e acompanhar e tentar acolher ao máximo esses 
alunos. Vou dar um exemplo. Numa escola de Cascais a certa altura 
havia uma escola de primeiro ciclo. De primeiro ao quarto ano havia 
19 ou 17 nacionalidades e isso é uma riqueza, ou seja, também 
percebermos de que forma é que essas diferenças culturais 
nomeadamente ou religiosas podem também contribuir para o nosso 
crescimento e isso tem sido feito em Cascais.” 
 
(João) 

A escola e a cidade educadora As comunidades escolares e o conhecimento 
sobre o trabalho do Município de Cascais 
enquanto cidade educadora 

 
“Eu acho que as escolas conhecem muito bem o trabalho do 
município. Conhecem muito bem as pessoas do município, portanto 
nós somos uma organização de peso grande em termos de número. 
Somos muito pessoais, portanto trabalhamos muito persona a persona 
e, portanto temos uma relação muito próxima. Somos muito 
relacionais e muito próximos aos munícipes e neste caso tanto os 
nossos munícipes como nossas escolas. Creio que sim que as escolas 
conhecem muito bem a nossa política, nossa maneira de estar e de 
fazer educação... sim.” 
 
(Lúcia) 

 
“Depende. Em Cascais conhecem porque trabalhamos muito próximo 
com a comunidade educativa. Desenvolvemos projetos, dinamizamos 
ideias, trabalhamos muito perto com a comunidade educativa escolar, 
pais, professores, alunos, até os técnicos e os funcionários. Agora se 
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a mensagem chega a todos, não chegará a todos. Há muita gente que 
não sabe o que é uma cidade educadora e se até Cascais é uma 
cidade educadora ou não. A comunicação no geral é muito difícil à 
população em geral e, portanto nem sempre conseguimos chegar a 
todos. Agora esperamos que cada aluno possa ser um mensageiro, 
cada pai possa ser um mensageiro para a escola e cada escola possa 
ser um mensageiro para todos eles.” 
 
(João) 
 
“Nós envolvemos as escolas no trabalho das cidades educadoras, por 
exemplo, vamos pensar, o nosso logotipo do congresso internacional 
não foi feito por uma empresa comercial de marketing ou o que for foi 
feito por uma escola o nosso logotipo foi feito obviamente com apoio 
claro por uma escola por alunos do 10º, 11º ano foram eles que 
fizeram incluímos inclusivamente em várias iniciativas não só do 
congresso, mas também fora incluímos trabalhos feitos nas escolas, 
pelas escolas, incluímos teatros, incluímos música feita por alguma 
turma, alguma escola específica e com isso também sabendo que 
qualquer pai gosta de saber seu filho ir cantar numa coisa qualquer ou 
saber que foi cantar num evento da câmara municipal e, portanto essa 
potencialidade é algo que estamos a aproveitar também dessa forma 
comunicando melhor e mais para todos aqueles que enfim no dia- a- 
dia, na velocidade do dia- a- dia entre trabalho casa, casa trabalho 
podem não ter a consciência que vivem numa cidade educadora isso é 
um trabalho diário e que nem sempre é fácil ou nem sempre se 
consegue tirar os frutos que gostaríamos.” 
 
(João) 



 

152 
 

Integração dos estudantes nos espaços/ 
contextos educativos no Município de 
Cascais 

 
“Sim. Temos de facto está vertente de participação ativa é muito 
transversal. De facto também ao nível dos jovens isso se verifica. A 
nível cultural nós temos um programa educativo associado aos bairros 
dos museus. Programas educativos para gerações mais novas. Temos 
o orçamento participativo jovem, portanto que ele entra na rotina da 
escola e, portanto os jovens tem aqui a oportunidade de decidir... fazer 
a melhoria da sua própria escola quer verter projetos de melhoria para 
a comunidade. Depois temos também um projeto que é a voz dos 
jovens que é precisamente um fórum de debates com o senhor 
presidente da câmara onde as temáticas são definidas. Ele dá aqui 
oportunidade de discutir políticas educativas públicas municipal.” 
 
 
(Lúcia) 

 
“Nomeadamente na criação do voluntariado. O voluntariado jovem é 
muito importante nas mais variadas iniciativas seja limpeza de praia, 
seja no apoio a munícipes estrangeiros, seja no voluntariado da 
natureza isso é fundamental para que percebam que vivem nesse 
território e que esse território também depende deles e o ato de 
voluntariado é um ato cívico é um ato de cidadania muitíssimo 
importante e que deve ser valorizado. Por outro lado a criação de 
espaço para que os alunos jovens ou não possam estudar, possam ter 
um espaço de encontro, por exemplo, nas ludobibliotecas, nas 
bibliotecas.”  
 
(João) 
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APÊNDICE IV 

 

Transcrição de Entrevista: Chefe de Divisão Apoio Pedagógico e Inovação Educativa da 

Vila de Cascais. 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Questão de 
Investigação 

Como é que a Vila de Cascais se apropria e operacionaliza o 
conceito de Cidade Educadora? 

 
Entrevistada 

Chefe de Divisão Apoio Pedagógico e Inovação Educativa da Vila de 
Cascais. 

 
Características do 
Entrevistado 

Sexo: Feminino 
Período no Cargo: 6 anos 

 
Meio de Comunicação 

Tipo – oral (gravada com consentimento).  
Espaço de Entrevista: Vídeo Conferência / Microsoft Teams 

Tempo da Entrevista 47 Min. 

Data da Entrevista 10/02/2022 
QUESTÕES 

1. As Cidades Educadoras 
 
- Mestranda: Começo por agradecer a participação da doutora nessa pesquisa e informar que 
já foi enviado um Termo de Consentimento Informado por e-mail pedindo autorização para 
entrevista. Também foi feito um formulário de revisão ética assinado pelo o orientador da 
pesquisa o professor Nuno Fraga, os coordenadores do domínio de especialização o professor 
Rui Trindade e a professora Ariana Cosme juntamente com a diretora do curso a professora 
Maria de Fátima Carneiro. 
Peço para a senhora começar apresentando-se, falando sobre a sua função e o tempo que já 
está na função. 
 
- Lúcia: Meu nome é Lúcia e estou atualmente como chefe de divisão na área de apoio 
pedagógico e inovação educativa. Estou desde 2016 quando o município de Cascais 
reformulou o seu organograma do departamento de educação para se preparar para receber 
emergências acrescidas do ministério da educação por via de um acordo estabelecido com o 
governo. Portanto designou seu contrato administrativo de delegação de 15 municípios da 
data de 2015 firmaram o acordo com o governo, nós formos um deles. Recebemos 
competências acrescidas relativamente à gestão de escolas e, portanto desde essa altura. 
Antes disso era técnica desse mesmo departamento de educação desde 2008. Portanto 
sempre trabalhei no município na área de educação e sempre com as nossas escolas. 
 
- Mestranda: A entrevista de acordo como enviei no Consentimento Informado tem 
aproximadamente uma hora. Esteja à vontade quando quiser fazer algum comentário ou 
intervir a qualquer momento. Será uma conversa como já adiantei pelo e-mail sobre as 
cidades educadoras. Informei as temáticas a serem abordadas no plano de entrevista e 
gostaria de começar perguntando: 
  
1.4 O que é uma Cidade Educadora para si? 
 
Lúcia: A cidade educadora é uma cidade que preconiza uma intencionalidade educadora, 
portanto o desenvolvimento do território e dos seus cidadãos em toda a sua atuação. É uma 
cidade que se preocupa com temáticas que são do desenvolvimento do território seja na 
temática da inclusão, seja na temática da juventude, seja no diálogo intergeracional, seja no 
diálogo do desenvolvimento sustentável e todas essas áreas as quais uma cidade educadora 
deve incorrer estão preconizadas na Carta das Cidades Educadoras. De uma forma muito 
global é isto. É uma cidade que tem uma intencionalidade educadora na sua atuação. 
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1.5 A outra questão é com relação à Associação Internacional das Cidades Educadoras que 
conta atualmente com 498 cidades associadas em todo mundo sendo Portugal o segundo 
país com mais cidades educadoras. Em primeiro está a Espanha com 228 onde surgiu o 
Movimento das Cidades Educadoras. Gostaria de saber a que atribui essa expansão em 
Portugal de adesão ao trabalho nessa perspectiva de cidade educadora? 

 
Lúcia: Eu penso que Portugal teve a capacidade e a inteligência de agarrar muito bem, de 
compreender muito bem o princípio das cidades educadoras e uniu-se de uma forma muito 
saudável a rede internacional. Portanto, percebendo que através da rede internacional é 
possível ventilar uma série de práticas, é possível intercambiar uma série de projetos e 
políticas, mas também ao nível local ou nacional, ou seja, porque a toda uma dinâmica na 
rede internacional, uma série de encontros, as assembleias, mas depois também cada 
território tem a sua rede. Deve ter encontrado isso no site, portanto a cá várias redes de 
caráter mais pequeno, no nosso caso é rede nacional de cidades portuguesas e, portanto, nós 
a nível Portugal temos também a nossa dinâmica, aliás, a Uindinéa esteve presente numa 
amostra de trabalho que é proveniente da nossa dinâmica de rede nacional e pesa os 
municípios ter uma vertente política ou partidária. É muito saudável, mesmo muito saudável a 
presença, o intercâmbio e a relação que existe entre os diferentes municípios 
independentemente das suas opções e das políticas. 
 
2. Carta das Cidades Educadoras 
 
2.1 Com relação à Carta das Cidades Educadoras que foi construída com base em vários 
documentos importantes para a sociedade. Eu gostaria de saber sobre a sua opinião com 
relação ao conteúdo da Carta das Cidades Educadoras, os princípios. 
 
Lúcia: Elas orientam. A Carta das Cidades Educadoras estabelecem o nosso compromisso. 
Portanto quando aderimos a uma rede, neste caso a rede internacional, os municípios 
responsabilizam-se por zelar por aqueles princípios. Diria que os princípios são os quais os 
municípios devem concorrer para um território saudável, para um território inteligente, para um 
território que confere o direito as pessoas de habitar o seu concelho. Portanto elenca, são os 
vinte princípios e estão muito bem elencados e são aqueles que são transversais, ou seja, de 
alguma forma também nos confere aqui a possibilidade de diálogo, intercâmbio que existe 
entre os municípios e por normas andam sempre em torno daquelas áreas temáticas que a 
carta elenca.  
 
2.2 Com relação à cidade educadora ser um projeto entre governo local e a sociedade civil. 
Acha que Cascais vem conseguindo trabalhar os princípios da Carta das Cidades Educadoras 
sem maiores dificuldades ou sente que é necessário mais apoio de outros segmentos da 
sociedade? A cidade educadora trata a questão dessa união dos vários segmentos no 
município para fazer acontecer às ações e os programas. 
 
Lúcia: Eu penso que Cascais tem conseguido fazer de forma eficaz o seu trabalho na medida 
em que não se tem preocupado tanto em assumir-se como cidade educadora, mas tem a 
preocupação de ser efetivamente uma cidade educadora. Não sei se estou a ser clara na 
distinção, portanto a nossa preocupação não é tanto divulgarmos políticas dizendo que somos 
isso ou aquilo, mas efetivamente implementar projetos, implementar medidas concretas que 
resultam em uma cidade educadora e uma delas, uma das principais de facto que nos timbra 
muito nossa maneira de atuar e esta vertente de democracia participativa. Portanto nós temos 
o orçamento participativo um dos principais instrumentos e ferramenta mais poderosa que 
temos aqui no território de cogestão do nosso território com os nossos munícipes. Agora 
estamos em época de pandemia não é propriamente a altura para fazer esse tipo de 
avaliação, mas antes da pandemia chegamos a ser o orçamento participativo mais votado da 
Europa e, portanto isto diz de facto da adesão que os munícipes têm perante este tipo de 
instrumento tendo uma taxa da ordem de 97%, 98% das propostas aprovadas. Eu acho que 
isso também é um voto de confiança que damos aos munícipes e, portanto há aqui uma 
cultura muito participativa das pessoas. É muito frequente nós passearmos por Cascais e se 
os bombeiros tem uma carrinha foi fruto da participação dos cidadãos. Se há um jardim local 
foi também iniciativa daquele bairro. Outra medida que está crescente que estou a recordar 
são as Associações de Moradores. Tem vindo a crescer o número de Associação de 
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Moradores aqui no nosso território e as Associações de moradores é conferido um plano de 
atividades, um conjunto de propostas para executar para o desenvolvimento do seu bairro e, 
portanto são os próprios moradores que apresentam propostas, que apresentam medidas para 
a melhoria do seu território e isso é ser cidade educadora. É, portanto uma cidade em 
cogestão com todos que nela habitam. 
3. A Trajetória de Cascais enquanto Cidade Educadora 
 
3.1 Com relação à trajetória de Cascais enquanto cidade educadora. Cascais aderiu a 
Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) em 1997, ou seja, há quase 25 
anos. Em que aspectos acredita que a associação de Cascais ao Movimento das Cidades 
Educadoras tem contribuído para o desenvolvimento/ bem-estar da população e 
transformação do território?  
 
Lúcia: Não percebi a pergunta, peço desculpa.  
 
Mestranda: Gostaria de saber em que aspectos essa entrada de Cascais ao Movimento das 
Cidades Educadoras vem contribuindo com a transformação das pessoas e do território? 
 
Lúcia: já respondi Uindinéa. Penso que é precisamente aquilo que acabei de responder. Ou 
seja, não tenho mais nada acrescentar. Não houve a preocupação de divulgar de anunciarmos 
como cidade educadora. Somos com muito orgulho. Celebramos o nosso ingresso dos 20 
anos de cidade educadora com a organização do Congresso Internacional que foi também um 
grande marco da nossa história enquanto cidade educadora, mas penso que não diverge 
daquilo que já referi. Temos políticas efetivamente de cidadania e de coparticipação e isso faz 
de nós uma cidade educadora. 
 

4. Cidades Educadoras/ Cidades Inclusivas: (Princípios da Carta das Cidades 
Educadoras) 
 
Mestranda: Com relação às cidades educadoras, cidades inclusivas. Essa é outra temática 
dos princípios da Carta das Cidades Educadoras que fala da questão e coesão social. Umas 
das perguntas que coloquei... 
 
4.1 O que é uma cidade inclusiva para si? O que a senhora percebe como cidade inclusiva? 
 
Lúcia: Cidade inclusiva para mim é uma cidade de igualdade social. É uma cidade onde todos 
têm salvaguardado o seu direito de pertença. 
 
4.2 Cascais foi à sede do XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras em 2018 com 
o Tema: “A cidade pertence ao povo”. Entre os eixos temáticos abordados esteve à discussão 
de reconfigurar a cidade com base nas necessidades individuais e coletivas. Quais ações têm 
sido realizadas no âmbito das Instituições Educacionais públicas com esse propósito? 
 
Lúcia: Não percebi. 
 
Mestranda: No caso do Congresso uma das questões é fazer a inclusão com base nas 
necessidades individuais e coletivas. A pergunta: Quais são as ações no âmbito das 
instituições públicas com esse propósito com relação à inclusão na questão da educação? 
 
Lúcia: A educação é inclusiva por direito. Não há grande questão a dar. A nossa procura das 
competências que nos assistem tem sido efetivamente o de equipar todas as escolas com os 
equipamentos necessários para assegurar a inclusão de todos os alunos. Tem sido ao nível 
do pessoal não docente, os assistentes operacionais, formação do pessoal não docente bem 
como salvaguardar um conjunto de terapias complementares seja na sua área de hidroterapia, 
na área de hipoterapia com os nossos parceiros da comunidade para poder aqui garantir uma 
melhor qualidade de vida e um processo educativo melhor para os nossos alunos.  
   

5. Cidades Educadoras/ Escolas Inclusivas: (Princípios da Carta das Cidades 
Educadoras) 
 



 

156 
 

5.1 Em um primeiro momento nos Sistemas Educativos não havia preocupação política com 
relação às diferenças. O que acha do modo como às instituições de ensino no cenário atual 
lidam com essa questão? 
Mestranda: Da diversidade, dos diferentes públicos, das diferentes culturas... 
 
Lúcia: Penso que essa é uma problemática que acompanha a nossa política nacional, portanto 
não será aqui uma problemática específica do nosso concelho, mas é uma medida nacional. 
Acho que as escolas têm estado a fazer o seu caminho. Tem reagido muito bem com os 
recursos que tem com a configuração que lhes é pedida. Acho que tem estado a fazer o seu 
caminho muito sinceramente. 
 
5.2 Considera que os projetos desenvolvidos por Cascais no âmbito das Cidades Educadoras 
auxiliam as escolas e os professores a cumprir sua missão educativa e pedagógica, numa 
dimensão mais democrática e inclusiva? 
 
Lúcia: Provocando alguns encontros no âmbito da semana da educação, no dia internacional 
da pessoa com deficiência por exemplo. São épocas festivas as quais juntamos as nossas 
escolas com entidades especializadas, com entidades com personalidades reconhecidas pelo 
contexto educativo. Provocamos de facto. Produzimos brochuras também com tudo que 
auxilie a comunidade educativa a ser mais eficaz no seu papel educativo. E o papel educativo 
não se coloca a questão de ser inclusivo ou não inclusivo. Para ser educativo tem que ser 
inclusivo. Portanto é uma condição. E, portanto nesse aspeto sim. Não temos efetivamente 
competência de intervir na matéria pedagógica. A matéria pedagógica é do ministério. As 
políticas educativas também não são definidas a nível local. São definidas a nível central. 
Aquilo que nós somos muito é recurso para qualificar, para complementar aquilo que são os 
recursos provenientes do ministério da educação.   
  
5.3 A interrupção causada pela pandemia e confinamento tem agravado a desigualdade 
educativa tanto em contexto formal como não formal. Diante dessa nova realidade quais as 
estratégias que vêm sendo adoptadas pelo Município para mitigar os efeitos causados na 
educação por esta questão de saúde pública? 
 
Lúcia: Pelo motivo da pandemia? 
 
Mestranda: Sim. Pelo motivo da pandemia. 
 
Lúcia: Eu penso que já era uma preocupação. Não foi a pandemia que trouxe essas 
preocupações, mas do ponto de vista educativo a pandemia acelerou as preocupações. Por 
um lado a transição digital, portanto a literacia digital dos nossos cidadãos. Por outro lado 
aquilo que nós tivemos foi à transição verde. Cascais é um território com 30% da sua área 
protegida. Sabemos que as alterações climáticas são um assunto urgentíssimo e 
comprometedor das futuras gerações. Sabemos que a pandemia convidou aqui de facto os 
grupos, as bolhas viessem a viver mais o espaço exterior da escola e, portanto a nossa 
preocupação também de requalificar o espaço exterior da escola com natureza. A abrir as 
escolas as suas comunidades locais, aos programais locais, aos jardins locais. Portanto que a 
comunidade e que o espaço exterior da escola também eles sejam recursos pedagógicos e 
não somente a sala de aula. Essa é uma política que já existia e que eu penso que a 
pandemia acelerou esse processo. 
6. Cascais Cidade Educadora/ Programas na área de Educação 
 
Mestranda: Com relação aos programas na área de educação... 
 
6.1 O Projeto “Malha” tem o objetivo de promover a inclusão e a educação especial no 
Município de Cascais. É um dos projetos.  Quais outras ações têm sido realizadas para 
contribuir com a inclusão, educação e o desenvolvimento de crianças e jovens com deficiência 
e necessidades educativas especiais? 
 
Lúcia: Eu penso que já referi Uindinéa. Penso que todo complemento ao nível das terapias 
complementares é de facto uma aposta muito grande que o município faz. Um conjunto de 
terapias que o município assegura a esses alunos seja na área da hipnoterapia, da 
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hidroterapia e também posso elencar aqui, sobretudo a partir do 5º ano de escolaridade em 
que muitas vezes a escola termina e, portanto tem os seus horários. Agora com a pandemia, 
comas as aulas a terminar a uma da tarde que não supre as necessidades das famílias. Há 
uma necessidade de criar espaços de acolhimento dos alunos e que supera as necessidades 
laborais das famílias. Portanto sejam espaços educativos criados para as crianças quando os 
pais vão trabalhar. 
 
6.2 O Grupo de trabalho “Cidades Inclusivas” da RTPCE (Rede Territorial Portuguesa das 
Cidades Educadoras) mobilizou-se em 2020 e 2021 para realizar ações com intuito de 
amenizar a crise causada pela pandemia. Com relação ao Programa “O Sucesso em Cada 
aluno” OSCA. Como avalia esse trabalho?  
 
Lúcia: Esse trabalho foi maravilhoso. Uma viagem maravilhosa. Nós estávamos num primeiro 
confinamento de um vírus que nos era desconhecido. Eu lembro que tudo aquilo que para hoje 
já é pacífico com a data de 2020 era muito mais assustador. Efetivamente no primeiro 
confinamento as escolas fecharam literalmente. Portanto a partir do segundo confinamento as 
escolas só fecharam parcialmente e os alunos com medidas adicionais puderam vir a 
salvaguardar a permanência na escola. No primeiro confinamento isto não aconteceu, portanto 
todos os alunos foram para casa. E de onde começaram a surgir algum tipo de ajuda foram 
efetivamente dos pais desses meninos. Um passeio higiênico era de facto complicado porque 
os jardins estavam selados. Estava tudo fechado. Passear, ambular pela rua movido a carros, 
era de facto um desafio. E está dificuldade de oferecer tempos de qualidade foi de facto 
inspirador para construir o Oscar. Portanto dois três minutos de estímulos pedagógicos que 
constassem atividades simples e facilmente aplicáveis em contexto familiar, mas que também 
pudesse ter só uma componente de assistência, ou seja, de uma família que pudesse só 
meramente assistir sem ter necessariamente que reproduzir aquela atividade. Superou nossas 
expectativas do ponto de vista de sua visualização. Foram mais de vinte mil visualizações e 
depois percebemos que fomos comtemplados numa série de plataforma de boas práticas. A 
direção geral de educação foi uma das que considerou como boas práticas. E depois também 
recebemos uma menção honrosa da Internacional Play Association com este programa que 
para nós de facto foi tremendamente gratificante. 
 
6.3 O Programa Crescer a Tempo Inteiro tem ofertado trabalhos como Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC), Componente de Apoio à Família (CAF), E Atividades de 
Animação e Apoio à Família (AAAF). Acredita que essas ações tem conseguido dar resposta 
para inclusão e desenvolvimento dos alunos com handicaps socioeconômicos e culturais? 
 
Lúcia: Não percebi a pergunta peço desculpa.  
 
Mestranda: Na verdade tem muitos alunos que vivem em condições desfavorecidas, que 
possuem handicaps socioeconômicos e culturais. Por conta dessas condições muitas vezes 
não tem acesso a materiais educativos, não conseguem... 
 
Lúcia: (...) A educação é obrigatória por lei, portanto é um direito do aluno até os 18 anos. É o 
direito e o dever do aluno está na escolaridade e sempre que não há recursos sociofamiliares 
para assegurar essas despesas inerentes à educação por isso mesmo é que há designações 
das escolas, da ação social escolar e a gratuidade de materiais para quem não tem essas 
possibilidades financeiras. Portanto peço desculpa, mas isso é uma não questão.  
 
Mestranda: Mas a questão é no sentido de que... Acho que eu não soube bem explicar... 
chagam os alunos com dificuldades de aprendizagem nas escolas por questões 
socioeconómicas, por ter esses handicaps socioeconómicos e culturais. É isso que estou a 
perguntar... Se existem programas ou outras ações que beneficiam esses alunos nessa 
questão... Se há outros programas ou outras ações nas escolas que venham a olhar para 
esses alunos com um olhar especial, diferenciado para contribuir com a aprendizagem desses 
alunos que tem essas dificuldades, que chegam as escolas com essas dificuldades. 
 
Lúcia: A escola é universal. A escola é inclusiva compete à escola avaliar o nível de 
desempenho de cada aluno e ativar as medidas de apoio à aprendizagem que é entendida 
como necessária para o sucesso escolar de cada aluno. 
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Mestranda: É nesse sentido que estou a perguntar. 
 
Lúcia: Essa é uma política nacional, portanto não há nada que Cascais faça de forma distinta 
dos outros, é uma política nacional. Não é suposto passar-se de outra maneira. Se o programa 
de crescer a tempo inteiro complementa? Complementa, mas não é um programa criado 
especificamente para meninos com necessidades de aprendizagem ou condições sociais. É 
um programa universal criado para todos. Eu própria acredito muito precisamente que é pela 
universalidade das respostas. Ou seja, é colocamos todos os meninos num todo. Aí é que 
conseguimos conferir alguma dignidade em contextos que provavelmente não há tem e que 
conseguimos superar algumas necessidades específicas de alguns. Não é setorizando os 
meninos por nível ou por escalões. Essas medidas suporta a aprendizagem, suporta a 
inclusão, são salvaguardadas a nível de escola para que as crianças possam em igualdade de 
oportunidades vivenciarem os programas, as propostas, os projetos, os passeios que é 
suposto viver para sua faixa etária. 
 
6.4 Com relação ao programa “Brincar na Cidade Educadora” quais as expectativas? E que 
avaliação faz do trabalho já desenvolvido? 
 
Lúcia: O Programa “Brincar na cidade educadora” é um grupo de trabalho, ou seja, a rede 
nacional de forma ad hoc constituiu, não há nenhuma meta. Quando há uma proposta de uma 
cidade é que há adesão de facto... Já temos vários grupos de trabalho. Atualmente há esse 
grupo de trabalho no brincar na cidade educadora. Foi produzido pela cidade de Torres 
Vedras. Aderimos obviamente e é um assunto que nos colocaram. Há um conjunto de políticas 
condutoras de tempos e espaços para brincar aqui no nosso território de Cascais. 
Sinceramente aderimos com a expetativa de partilhar e de aprender com esses contextos de 
partilha. Eu penso que ainda é muito recente fazer qualquer espécie de avaliação porque só 
vamos no segundo encontro, pronto. Penso que será uma mais valia quando... E, portanto 
Torres Vedras já fez um levantamento de todos os projetos lúdicos existentes nas 35 cidades 
que aderiram a este grupo de trabalho e penso que quando nós tivermos uma devolução 
desse projeto acho que será muito interessante perceber como é que cada cidade encontrou 
tempo e espaços para brincar. Nós, por exemplo, em Cascais fizemos uma grande aposta ao 
nível das quais temos responsabilidade como, por exemplo, as AECs, portanto nos 
descolarizamos as AECs. As AECs que estão ao serviço de um tempo para as crianças 
brincarem, mas, por exemplo, sabemos que há outros municípios que podem ter feito uma 
aposta ao nível dos parques lúdicos da comunidade. Será muito interessante compartilhar 
essa riqueza. Ainda não aconteceu. Portanto daí estar a dizer que eu acho que é ainda 
recente, mas a nossa expetativa obviamente é grande. 
 
7.  Documento Gold VI “Desigualdade Socioespacial e Ação Educativa Local na 
Construção de Cidades que cuidam” Publicação Novembro 2021 – AICE 
 
Mestranda: Outro ponto da entrevista é sobre o documento Gold VI que foi divulgado 
recentemente no final de 2021 com relação à desigualdade socioespacial e ação educativa na 
construção de cidades que cuidam. 
 
7.1 O Documento Gold VI publicado em novembro de 2021 no site das Cidades Educadoras 
menciona que o Direito à Educação deve ser um direito a ser ampliado além da educação 
formal e ao longo da vida principalmente para aqueles coletivos em risco de exclusão social. O 
que tem a dizer sobre esse cenário, sobretudo ao considerar o trabalho desenvolvido pelo 
Município de Cascais?  
 
Lúcia: Eu não percebi o nome do documento peço desculpa. 
 
Mestranda: É o documento Gold VI publicado em novembro pela Rede Internacional das 
Cidades Educadoras que menciona o direito a educação e que esse direito deve ser ampliado 
além da educação formal e ao longo da vida. E esse direito a educação pede atenção a 
aqueles coletivos com riscos de exclusão social. 
 
Lúcia: Quer saber que medidas, programas locais que temos para complementar, portanto a 
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nível escolar é isso? 
 
Mestranda: É... E o que tem a dizer sobre esse cenário, sobretudo ao considerar o trabalho 
desenvolvido pelo município de Cascais com essa questão da formação desses indivíduos em 
contexto formal e não formal. 
 
Resposta: Cascais tem essa visão comunga dessa visão holística, portanto faz um 
investimento da educação formal, faz também um investimento da educação não formal. 
Então nós temos, por exemplo, seis ludotecas do concelho. Estamos a fazer um grande 
investimento a nível de parques urbanos, parques verdes em território urbano, portanto 
Cascais tem uma meta que cada cascalense tenha a cada 100 metros, peço desculpa, a cada 
400 metros da sua casa uma área verde e, portanto que convivamos em contextos naturais, 
de natureza muito próximos sejam eles para contextos familiares, contextos escolares ou 
contextos laborais. Ao nível de formação ao longo da vida, por tanto, além de uma riqueza de 
programas na área de educação não formal, sobretudo associada à cultura, portanto, somos 
um município com hábitos de consumo cultural. Temos, aliás, os bairros dos museus e a Vila 
das Artes que são dois produtos concretos que justificam essa medida. Temos também dois 
centros qualificação e, portanto, precisamente para a qualificação dos adultos. Temos também 
aqui um investimento a nível de atrair o ensino superior para o concelho. Fazemos essa 
grande aposta. A nova Escola de Economia para além das duas escolas de referência que já 
tínhamos, portanto a escola de saúde e a escola superior de hotelaria e turismo de Estoril e 
mais recentemente temos o Polo ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada) está também 
contextualizada no nosso território. Futuramente muito em breve esperamos receber a 
faculdade de medicina. Será assim a nova aposta da educação formal e já numa lógica de 
aprendizagem ao longo da vida. 
 
7.2 Com relação à segregação educativa que acontece em determinadas Instituições de 
Ensino o Documento Gold VI alerta que isto acaba por aumentar as desigualdades entre 
crianças e jovens e faz- se necessário criar estratégias para conseguir maior heterogeneidade 
escolar. O que é que o Município de Cascais tem desenvolvido no sentido de colmatar o 
insucesso escolar da população em idade escolar?   
 
Lúcia: Olhe uma das grandes apostas que o município fez foi precisamente a diversificação 
das ofertas. Portanto que haja múltiplos caminhos para os quais confiram oportunidades de 
escolhas aos alunos para fazer o seu percurso escolar. E um deles é o ensino e matéria do 
ensino profissional. Fazemos uma grande aposta no ensino profissional. O ensino profissional 
é um cartão de visita aqui no território. Fazemos questão de aparelhar os espaços físicos com 
equipamentos profissionais topo de gama sempre que possível. Também de aproximar as 
empresas as escolas e que trabalhem conjuntamente para o perfil do aluno futuro profissional, 
ou seja, é termos no fundo as escolas do modo liberado a não serem autossuficientes na 
oferta daqueles alunos, mas relacionam-se em colaborações com as empresas, sobretudo, 
nas componentes mais práticas dos cursos para que os alunos saiam efetivamente com as 
competências técnicas, especializadas, aptas para ingressar no mercado de trabalho.  
Apetrechar também ao nível de materiais, fardamento é algo que fazemos muita questão de 
apostar e mais recentemente fizemos aqui também um grande investimento, auditoria de 
qualidade. Portanto atribuição do selo de qualidade no processo de auditoria que apoiamos 
financeiramente, tecnicamente para que todos os nossos operadores de ensino profissional 
tivessem um selo. Portanto neste momento já estamos com a última auditoria que já está 
marcada. Mas estamos muito próximo de conseguir 100% do selo de qualidade em todo 
território. 
8. A Escola e a Cidade Educadora 
 
Mestranda: Agora a temática é sobre a escola e a cidade educadora. Sobre essa relação. 
 
8.1 Acha que as comunidades escolares do Município tanto públicas como privadas conhecem 
o conceito de Cidade Educadora e o trabalho do Município enquanto Cidade Educadora? 
 
Lúcia: Eu acho que as escolas conhecem muito bem o trabalho do município. Conhecem 
muito bem as pessoas do município, portanto nós somos uma organização de peso grande em 
termos de número. Somos muito pessoais, portanto trabalhamos muito persona a persona e, 
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portanto temos uma relação muito próxima. Somos muito relacionais e muito próximos aos 
munícipes e neste caso tanto os nossos munícipes como nossas escolas. Creio que sim que 
as escolas conhecem muito bem a nossa política, nossa maneira de estar e de fazer 
educação... Sim. 
 
8.2 Há discussões com a comunidade escolar sobre os trabalhos que estão sendo realizados 
pelo município com relação às Cidades Educadoras. Como isto acontece? 
 
Mestranda: No caso a senhora já adiantou que já tem esse diálogo com as comunidades 
escolares com relação ao trabalho das cidades educadoras. No caso já fui respondido. 
 
8.3 De que forma a Cidade inclui os estudantes nos seus espaços e contextos possíveis de 
aprendizagem? Isto é, como é que Cascais cativa os jovens a envolverem-se e a participarem 
dos espaços educadores do território, como por exemplo, os museus, os espetáculos culturais, 
o debate cívico e outros espaços de aprendizagem? Como é que Cascais envolve essas 
crianças e jovens?  
 
Lúcia: Sim. Temos de facto está vertente de participação ativa é muito transversal. De facto 
também ao nível dos jovens isso verifica-se. A nível cultural nós temos um programa educativo 
associado aos bairros dos museus. Programas educativos para gerações mais novas. Temos 
o orçamento participativo jovem, portanto que ele entra na rotina da escola e, portanto os 
jovens tem aqui a oportunidade de decidir... Fazer a melhoria da sua própria escola quer verter 
projetos de melhoria para a comunidade. Depois temos também um projeto que é a voz dos 
jovens que é precisamente um fórum de debates com o senhor presidente da câmara onde as 
temáticas são definidas. Ele dá aqui oportunidade de discutir políticas educativas públicas 
municipal. 
 
Mestranda: Gostaria também de saber se é possível o município disponibilizar alguns registos 
de programações e ações nesse trabalho... Nessa perspetiva inclusiva de inclusão social 
porque eu observei que tem alguns registos já nas redes sociais, mas eu gostaria de saber se 
é possível disponibilizar... 
 
Lúcia: Nós por norma temos todos os projetos no site. Foi ao site? 
Mestranda: Sim eu fui ao site de Cascais e das Redes Territoriais que tem o banco de 
experiências né. 
Lúcia: Não. Falo mesmo do site de Cascais. No site de Cascais tem um separador que diz 
educação, portanto que diz o que fazemos... Está muito atualizado relativamente aos nossos 
projetos. Sugiro que faça uma consulta e depois se sentir a necessidade de aprofundar ou 
querer aprofundar mais algum tema escreva- nos um e-mail sem qualquer constrangimento 
nos aprofundaremos. Agora nós fazemos muita coisa, portanto mais fácil é dizer o que 
gostaria que detalhássemos. É o www. Cascais.pt. 
 
Mestranda: Eu já olhei a página. É que eu gostaria de ver questão de trabalhos relacionados à 
inclusão social porque eu vi trabalhos das cidades educadoras no geral. No caso o Tutor do 
bairro, o Maré viva e vi outros projetos sim. 
 
Lúcia: Mas se sentir a necessidade e quiser ver in loco. Alguns instrumentos por via da 
pandemia podem não estar a funcionar em toda sua natureza, mas se elencar algum projeto 
específico que queira ver aprofundado diga-nos. Ou poder ser no departamento de educação 
ou poder ser outros colegas de outro departamento. E, portanto, encaminharemos para que 
possa fazer uma visita.  
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APÊNDICE V 

 

Transcrição de Entrevista: Antigo Diretor da Câmara Municipal de Cascais 

 
 

 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Questão de 
investigação? 

Como é que a vila de Cascais se apropria e operacionaliza o conceito 
de Cidade Educadora? 

Entrevistado Antigo Diretor da Câmara Municipal de Cascais 
Obs: Estive no Cargo como Diretor da Câmara Municipal de Cascais 
até setembro de 2021 
Cargo: Atual: Deputado da Assembleia da República 

Características do 
Entrevistado 

Sexo: Masculino 
Período no Cargo: 2014-2021 

Meio de Comunicação Tipo – oral (gravada com consentimento).  
 
Espaço de Entrevista: Zoom Meetings (Ambiente Virtual) 

Tempo da Entrevista 1:13h 

Data 14/02/2022 
QUESTÕES 

1. As Cidades Educadoras 
Mestranda: Para iniciar a pesquisa vou só apresentar o formulário que tivemos que fazer de 
Revisão Ética junto com a direção da faculdade que é para saber da pesquisa, consentir a 
autorização. Então temos que fazer um resumo e falar sobre a instituição que iremos fazer a 
pesquisa. O formulário é assinado pelo orientador da pesquisa que é o professor Nuno Fraga 
que é da Universidade da Madeira, os professores que são os coordenadores Rui Trindade e 
Ariana Cosme e a diretora do curso a professora Maria de Fátima Carneiro Ribeiro. Também 
enviei para o senhor o Termo de Consentimento Informado com as regras da pesquisa para 
assinar e enviar para mim. Está informando como vai ser a pesquisa. 
 
João: Eu vi Uindinéa já não tenho impressora aqui neste sítio. Pensei sexta para segunda já 
não consigo imprimir porque tenho que imprimir e digitalizar pra si, mas depois mando. 
 
Mestranda: O Termo informa também que o entrevistado pode ficar a vontade para intervir ou 
fazer algum comentário durante a pesquisa. Só temos que ver a questão do tempo porque 
temos aproximadamente 1 hora. 
 
João: Vamos ver se consigo falar tanto. 
 
Mestranda: Não é regra, é o limite máximo. Peço para o senhor se apresentar, falar seu nome, 
o cargo enquanto diretor municipal, o cargo atual e quanto tempo esteve como diretor 
municipal de Cascais. 
 
João: Muito bem. Meu nome é Miguel Arrobas. Sou atualmente deputado da Assembleia da 
República, portanto do Parlamento Português, mas vou terminar em breve e fui também 
diretor municipal até setembro do ano passado. Fui diretor municipal de coesão e capacitação 
social com responsabilidade nas áreas da saúde, educação e promoção da saúde. Estive 
como diretor municipal cerca de 7 anos de 2014 a 2021. No âmbito já agora dessas minhas 
competências tive contacto com a realidade das cidades educadoras e tive oportunidade com 
a equipa da câmara de cascais voltar a ativar aquilo que era nossa inscrição na Associação 
Internacional das Cidades Educadoras e fiquei como coordenador, diretor da organização do 
congresso internacional das cidades educadoras que teve lugar em Cascais em 2018. 
 
Mestranda: Vou começar perguntando... 
 
1.6 O que é uma cidade educadora para si? O que o senhor entende como cidade 

educadora? 
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João: Para mim uma cidade educadora é aquela que potencia formas de educação, formas de 
educação não formal, principalmente não formal a todos os seus cidadãos desde o momento 
em que nascem. Obviamente que quando nascem não tem o raciocínio, o pensamento ainda, 
mas desde crianças até aos mais idosos e possibilita a criação de programas, de iniciativas 
que visam promover esta educação das pessoas ao longo da sua vida seja nas mais variadas 
áreas da vida de um município neste caso. Se o município está imbuído do espírito das 
cidades educadoras leva a que a sua principal preocupação sejam as pessoas e o que fazer 
para que as pessoas continuem com o seu crescimento pessoal como seres humanos, como 
pessoas ativas, como pessoas que continuam a aprender nas mais várias áreas mesmo 
aquelas que consideram não estar a aprender nada. Eu posso estar na rua e a forma de 
organizar a minha cidade ser a forma que me educa e o que me leva a aprender o estar pura e 
simplesmente na rua se organização das cidades levar a que a pessoa se interrogue, a que a 
pessoa aprenda e aprenda com seus sentidos, aprenda com a vivência da sociedade e aquilo 
que pode contribuir para a construção dessa sociedade, da sua cidade, da organização dessa 
cidade. 
 
1.7 A associação Internacional das Cidades Educadoras conta com 498 Cidades associadas 

em todo mundo sendo Portugal o segundo país com mais Cidades a aderir a Filosofia 
desse trabalho contando atualmente com 88 cidades. A que atribui essa expansão em 
Portugal de adesão ao Trabalho nesta perspectiva de Cidade Educadora?  

 
João: Bom. Portugal como referi a pouco tem essa proximidade com Espanha e cuja cidade 
Barcelona nasceu todo conceito e organização da Associação Internacional das Cidades 
Educadoras. Devida a essa proximidade e a estreita ligação que temos com Espanha nós 
acabamos por beber muito daquilo que era esta organização e de Portugal sendo um país 
mais pequeno, sendo um país que fica no fim da Europa fica aqui muito mais atlântico do que 
europeu considera que o trabalho em rede é fundamental para o seu próprio crescimento e, 
portanto essa rede das cidades educadoras que assumiu força e que, por exemplo, Cascais 
pertence desde 98 ou 99 é por aí. Agora é que não lembro, mas é que fazemos 20 anos em 
2018. Eu creio que foi em 98 e, portanto esta necessidade de nos ligarmos a Europa, de nos 
ligarmos àquilo que é bem feito a nível europeu e a nível mundial levou-nos obviamente a 
Portugal a aderimos com muita força a este conceito das cidades educadoras e como tal 
Cascais tem 22 anos mais ou menos, 24 anos já de pertença a esta Associação. 
 
1.8 Em que aspectos acredita que a criação no ano de 2005 da Rede Territorial Portuguesa 

de Cidades Educadoras (RTPCE) contribuiu para melhorar as ações realizadas nas 
Cidades Educadoras de Portugal? 

 
João: O facto, ou seja, a partir do momento... Se o conceito está que na base é um conceito 
de rede em que todos podemos partilhar boas práticas, conceitos diferentes, ideias 
inovadoras, filosofias, o que for... se o conceito é este de rede não faria sentido que Portugal 
tendo este impulso  e é atualmente o segundo país com mais cidades educadoras a nível 
mundial não fazia sentido que também não tivesse nós próprios a própria rede portuguesa que 
dinamiza os seus encontros bianuais sempre contrários aos congressos internacionais, 
portanto em 2018 tivemos por exemplo em Cascais e em 2019 se não me engano foi Lagoa, 
município de  Lagoa. Também teve o covid tudo isso deixou de ter essa lógica, mas 
esperamos retomar. E, portanto a rede possibilita que as cidades possam conversar muito 
facilmente, organizar seus próprios eventos para dinamização também para que se possa falar 
daquilo que são programas que fazem a diferença na vida das populações. Portanto é com 
muito agrado que eu conheci durante esses meus anos de câmara municipal conheci várias 
cidades nesse aspecto, já conhecia pessoalmente, mas conheci no âmbito das cidades 
educadoras o que aquilo se faz em várias outras cidades a nível nacional de Portugal. 
2. Carta das Cidades Educadoras 
2.1 Qual a sua opinião sobre o conteúdo da Carta das Cidades Educadoras? 
 
Mestranda: A Carta envolve vários documentos importantes para a sociedade. Qual a sua 
opinião sobre o conteúdo da Carta? 
 
João: A Carta das Cidades Educadoras é o documento informador de tudo aquilo que é e que 
deve ser a Associação Internacional das Cidades Educadoras. Portanto naquilo que 
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estabelece os princípios pelos quais todos aqueles que querem aderir se devem conformar e 
acima de tudo os princípios. Estabelece os princípios fundamentais para que as cidades... Não 
basta dizer que são cidades educadoras é dizer que somos cidades educadoras por que... e o 
porque de sermos cidades educadoras e o que é que estamos a fazer para sermos 
reconhecidas como tal está claramente definido naquilo que é a Carta das Cidades 
Educadoras. 
 
2.2 A cidade educadora é um projeto entre governo local e a sociedade civil. Acha que 
Cascais vem conseguindo trabalhar os princípios da Carta das Cidades Educadoras sem 
maiores dificuldades ou sente que é necessário mais apoio de outros segmentos da 
sociedade?  
 
João: Eu creio que não percebi exatamente qual é a sua questão. Pode repetir Uindinéa? 
 
Mestranda: A minha questão é saber... Como as cidades educadoras é um trabalho 
juntamente com a sociedade civil, com a população, com as empresas com outras instituições 
eu gostaria de saber se esse contacto tem sido satisfatório ou se acha que é necessário mais 
apoio desses outros segmentos e como acontece esse contacto? 
 
João: É fundamental esse apoio à cidade educadora ela não trabalha para organização 
município, organização câmara municipal, ou seja, nós trabalhamos para as pessoas e pelas 
pessoas e com as pessoas e, portanto nomeadamente o contacto com a sociedade civil é 
fundamental primeiro para que consigamos por toda sociedade civil ou a maior parte da 
sociedade civil imbuída do espírito das cidades educadoras. Por outro lado uma cidade 
educadora vive também das ideias que a própria sociedade civil e seus cidadãos trazem ao 
município, ou seja, o município não pode nem deve ser dono da verdade ou dono das ideias 
elas devem ser uma vez que é para os municípios, para os munícipes, para as pessoas e 
pelas pessoas deve trabalhar em estado de obrigação com a sociedade civil porque não se 
pode decidir matérias que não estão de todo alinhadas com aquilo que é população quer ou 
com aquilo que a população deseja ou com aquilo que a população pensa ser algo útil para 
essa mesma população. 
 
2.3 Na revisão da Carta das Cidades Educadoras em 2020 discutiu-se avaliar o impacto 
educativo das políticas no Município. A cidade educadora reforça, apreende e avalia o impacto 
educativo das políticas municipais. De que maneira isto tem sido feito? 
 
João: Obviamente que nós em Cascais para dizer tivemos desde 98 na Associação 
Internacional, mas tivemos muito tempo um pouco afastados, ou seja, pertencemos à rede, 
íamos beber alguma coisa aquilo que era a rede, mas tínhamos pouca participação, pouco 
envolvimento e, portanto aquilo que foi também a nossa ideia de organizamos o Congresso 
Internacional das Cidades Educadoras foi também no sentido de nos pormos mais 
participativos, nos pormos mais ligados a Associação Internacional que era aquilo que era o 
grande objetivo quando aderimos à associação. Aquilo que tem sido a avaliação do impacto é 
nas medidas e obviamente nas medidas que vão sendo feitas. Por exemplo, do orçamento 
participativo que é em Cascais dos maiores se não o maior enfim. Se Calhar não é o maior, 
mas em termo de participação é o maior a nível nacional ou era pelo menos até a pouco 
tempo e obviamente que esse projeto tem sido bem sucedido e constantemente fazemos uma 
avaliação daquilo que ele tem sido para a população e das diferenças que tem sido para a 
população em geral. Para melhoria de vida dessas populações uma vez que pomos as 
pessoas a trabalhar também em prol do seu município. Depois obviamente a pertença à rede, 
a organização de seminários, um pouco por todo lado seja em Cascais seja noutras cidades 
qualquer nacional leva- nos. As próprias assembleias gerais enfim toda a vida da sociedade 
leva-nos também sempre a fazer uma reflexão sobre aquilo que tem sido o trabalho não só de 
cada cidade, mas acima de tudo da rede e da associação internacional no seu todo.  Que 
ligações tem feito e que proveito tem sido para cada uma das cidades suas associadas. Aquilo 
que tem sido proveito dessa cidade para o seu próprio bem, mas também construindo o bem 
de todas as cidades no fundo nesta filosofia que é agindo localmente podemos mudar alguma 
coisa globalmente e por isso o trabalho em rede é fundamental, mas é preciso que façamos 
sempre esta avaliação do impacto que essas medidas têm sido propostas no âmbito da 
filosofia e do ideal das cidades educadoras tem sido feito também em cada uma das cidades. 
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3. A Trajetória de Cascais enquanto Cidade Educadora 
3.1 Cascais aderiu a Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) em 1997. 
Como analisa essa trajetória? Fale-nos um pouco de possíveis pontos fortes e de fragilidades 
desse processo?   
 
João: Eu de alguma maneira já respondi um pouco isto quando refiro que... Pronto eu tenho 
dito 98 então é 97 que somos partes integrantes da Associação, mas estivermos mesmo que 
adormecidos naquilo que foi a vida da associação. Eu creio que... Eu não estive ligado desde 
o princípio obviamente só tive já mesmo nos últimos anos 8, 9 anos. Participávamos aqui e ali 
em alguma reunião a nível nacional. Eu creio que Cascais nunca tinha estado num dos 
congressos internacionais, mas não posso garantir. Havia algumas reuniões ao nível nacional, 
mas com pouca força vá lá e só em 2015 mais ou menos é que temos a ideia de nos 
candidatarmos a organizar um congresso. Isso foi fundamental para passarmos a pertencer 
muito mais e sentir esse sentimento de pertença à associação que anteriormente se calhar 
não tínhamos. Portanto é uma trajetória neste sentido. 
 
3.2 É possível ter acesso a algum documento do início desse processo como aconteceu? 
Onde começou o trabalho? Como aconteceu se foi uma reunião, uma assembleia se o senhor 
teve acesso a esse documento? 
 
João: Mas de Cascais está mais interventivo? 
 
Mestranda: Não. De quando Cascais iniciou, entrou na rede. Como foi essa entrada de 
Cascais na rede se tem algum documento.  
João: Pois não sei isto aconteceu em 97 eu creio que foi da cabeça de alguém que trabalhava 
na câmara de Cascais tinha conhecimento e é daí que nascem as coisas. Teve conhecimento 
da Associação Internacional investigou, percebeu da sua importância como rede e obviamente 
que fez o trajeto no sentido de propor que Cascais fosse aderente à rede. No princípio creio 
que sim que há um histórico disso na câmara de Cascais e isso eu já não consigo ajudar, mas 
a doutora Lúcia tem todas as ferramentas de certeza e o histórico que pode buscar para aquilo 
que for interesse para o seu trabalho. 
 
3.3 Em que aspectos acredita que a associação de Cascais ao Movimento das Cidades 
Educadoras tem contribuído para o desenvolvimento/ bem-estar da população e 
transformação do Município?  
 
João: Tudo aquilo que, ou seja, a partir do momento em que temos a filosofia das cidades 
educadoras toda essa filosofia é incluída naquilo. As tomadas de decisões e os projetos, 
iniciativas no território que vão acontecendo em Cascais e por isso temos várias ideias e 
projetos que estão em andamento um deles acabou de terminar finalmente um projeto de uma 
transformação de um espaço escolar era um território, um canavial, não sei se você sabe o 
que é um canavial, portanto era um terreno com canas ao pé de um riacho, um pequeno rio 
em São Pedro do Estoril que estava abandonado. Era Paredes Maia, portanto era ao lado de 
uma escola e houve essa vontade de transformar esse espaço num espaço de fruição para as 
crianças da escola e creio que no fim de semana é até aberto para a população isso são 
questões que se nós queremos que... E, portanto nas cidades educadoras temos várias áreas. 
Desde ambiente, a cidadania, a participação, enfim tudo isso. Esta por exemplo é algo que 
leva a que as crianças, neste caso, por elas só e pela vivência que vão ter naquele espaço se 
apreendam daquele espaço e daquilo que foi feito para sua fruição e para sua salvaguarda e 
ao nível ambiental claramente melhorou-se o espaço como também ao nível de cidadania o ter 
cuidado pelo espaço, cuidado pelas coisas que nos são destinadas para nossa fruição e por 
isso, tudo isso está relacionado com aquilo que são os ideais e Carta das Cidades 
Educadoras. 
 
3.4 De que forma são planeados e desenvolvidos os Programas/ Ações no Município no 
âmbito da Cidade Educadora? Como é que acontece esse planeamento? 
 
João: Se for... Obviamente que o município está dividido em várias áreas, a câmara municipal 
tem várias áreas e obviamente que se há uma iniciativa do ambiente ou uma iniciativa do 
urbanismo aquilo que quem está responsável pelas cidades educadoras no município deve 
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encontrar nesse projeto do ambiente, nesse projeto do urbanismo alguma coisa onde possa 
integrar todo ideal das cidades educadoras e, portanto isso acontece em várias áreas. 
Portanto, toda tomada de decisão vai ser nesse sentido. As tomadas de decisão para políticas 
do município são aprovadas em reunião da Câmara municipal. Algumas até depois aprovadas 
em assembleias municipais eventualmente, mas nasce de todas as áreas que vão dando 
ideias para melhorar o espaço comum. Na criação de uma biblioteca, de uma ludoteca ou o 
que for e são essas várias áreas. A ideia é que se consiga em tudo aquilo que se faz que a 
Carta das Cidades e os princípios das cidades educadoras se apropriem desse projeto ou 
esse projeto seja apropriado pela Carta e os princípios das cidades educadoras. 
 
 3.5 Juan Manoel Del Pozo fala da importância da visibilidade da Cidade Educadora através 
da divulgação interna e externa dos projetos em desenvolvimento. Como descreve e avalia os 
processos de comunicação do Município de Cascais face à divulgação dos programas e 
projetos em torno do Movimento das Cidades Educadoras?  
 
João: Bom nós vamos beber no site da Associação Internacional das Cidades Educadoras 
onde podem e devem estar muitos projetos e as ligações com vários projetos a nível mundial. 
Com Associação Internacional, e essa é a grande vantagem de trabalhar em rede, eu consigo 
saber que existe um projeto que me pode interessar na Coreia do Sul, ou no Brasil, ou na 
Argentina, ou em França, ou na Finlândia e essa ligação permiti-nos ter esse conhecimento 
alargado de tudo que possa ser apropriado por nós como também projetos nossos então 
podem ser apropriados daqui a Coreia do Sul pronto. Por isso continuamos a ter essa 
divulgação e esse cuidado em colocar os projetos que fazem sentido nas cidades educadoras 
candidatando, por exemplo, eventualmente aos prêmios das cidades educadoras quer seja a 
nível internacional, ou seja, a nível nacional e depois obviamente os congressos que tem. 
Depois também possibilidade de falar sobre os vários projetos que existem dentro do princípio 
que está subjacente a organização desse congresso há de ter um tema. Cada cidade deve 
concorrer a um tema possível para ser abordado nesse congresso seja congresso 
internacional seja congresso nacional e esta ligação é o forte daquilo que deve ser a 
comunicação da Associação Internacional das Cidades Educadoras. 
 
3.7 A cidade educadora entre os seus princípios defende a prática da escuta ativa e 

participação cidadã. De que forma isto acontece no Município de Cascais? E como avalia 
essa participação? 

 
João: Eu avalio da melhor maneira como eu a pouco referi um dos projetos que está já muito 
cimentado e solidificado é o projeto do orçamento participativo que já evoluiu com o projeto do 
orçamento participativo jovem, ou seja, já demos esse passo também para não só o 
orçamento participativo para todos, mas também um virado para os jovens e para aquilo que 
as necessidade e preocupações dos jovens. Esse é um projeto claro de democracia 
participativa em que todos podem dar ideias e que essas ideias devem se obviamente essas 
ideias tiverem pernas para andar, e se essas discussões forem soluções boas podem e devem 
ser avançadas pelo município que afeta valores do seu orçamento para dinamização, a 
construção desses projetos.  
4. Cidades Educadoras/Cidades Inclusivas: (Princípios da Carta das Cidades 
Educadoras) 
 
4.1 O que é uma cidade inclusiva para si? 
 
João: Bom, antes de mais uma cidade educadora é uma cidade que inclui e uma cidade que 
inclui deve olhar para todos os seus munícipes para todos os seus habitantes nas suas mais 
variadas origens nos seus mais variados problemas e faixas etárias e devem potenciar a 
inclusão para todos. E isto temos feito com programas para os mais novos, com programas 
para os mais idosos que, aliás, o presidente da câmara muitas vezes refere, nunca refere os 
sêniores ou aos idosos diz os jovens há mais tempo, ou seja, todos somos vistos, todos 
somos incluídos e nomeadamente, por exemplo, com projetos para pessoas com mobilidade 
reduzida, com deficiências das mais variadas podem e devem ter em Cascais um local de 
abrigo. 
 
4.2 As cidades educadoras apostam na construção de cidades mais inclusivas. Que 
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problemas consegue identificar em Cascais relativamente à exclusão? Quais 
Programas/Ações considera destaque no combate a exclusão social? 
 
João: Bom, obviamente que possam aqui haver aqui duas situações, por exemplo, a luta 
contra os mais carenciados, portanto criação de espaços, criação de programas, apoio a 
iniciativas e parceiros. Nem tudo é feito pela câmara é tudo feito também pela sociedade civil e 
acima de tudo nessa sociedade civil incluir associações de âmbito social que estão no terreno 
a trabalhar em prol de todos ou de algumas franjas da sociedade em particular, por exemplo, o 
cuidado com os mais idosos, com os mais velhos o beber das experiências de vários anos é 
fundamental para que haja possibilidade da criação de um diálogo intergeracional, 
intergerações porque os mais novos não devem crescer sem a sabedoria dos mais velhos. Os 
mais velhos por sua vez podem dar uma vitalidade e uma outra animação aos mais velhos, 
portanto aí uma criação de espaços em que ambos podem encontrar. Criação de espaço de 
um lar de idosos ser perto, ou ao lado ou nas mesmas instalações que uma creche, que um 
jardim de infância, que uma escola por exemplo. Outra circunstância é inclusão de pessoas 
com deficiência. Há um programa claríssimo que é na área dos jardins, do cuidado com os 
jardins em que cerca de 40% dos seus funcionários trabalhadores dos jardins da câmara 
municipal dos parques urbanos são tratados por pessoas com deficiência e isso é a maior 
inclusão porque sabemos por experiência que a maior parte das pessoas são pessoas válidas 
que podem trabalhar em funções adaptadas a essa suas desigualdades... Vá lá... A essa sua 
deficiência, mas podem ser válidos e podem ser parte dessa construção da sociedade e da 
sua cidade e são dois exemplos. 
 
4.3 Cascais foi a sede do XV Congresso Internacional das Cidades Educadoras em 2018 com 
o Tema: “A cidade pertence ao povo”. Entre os eixos temáticos abordados esteve à discussão 
de reconfigurar a cidade com base nas necessidades individuais e coletivas. Como este 
trabalho tem sido feito no Município de Cascais? 
 
João: No fundo acabamos por escolher esse tema. O lema de Cascais como cidade eu agora 
posso estar a esquecer... É assim tudo começa nas pessoas. Portanto aquilo que nós 
devemos ter no nosso espírito e foi isso que foi o nosso espírito para o tema do congresso 
porque cada cidade pelos seus fortes, pelas suas circunstâncias escolhe um tema que é muito 
caro a essa sua cidade e o nosso tema era isto tudo para as pessoas e a cidade educadora 
ser apropriada pelas pessoas porque as pessoas que nós trabalhamos e com quem queremos 
trabalhar e por isso este tema foi um tema que nós consideramos fundamental. E mais nesta 
questão da inclusão que a pouco referíamos nós demos um passo fundamental no congresso 
internacional das cidades educadoras fazendo um paralelamento das cidades educadoras 
para os jovens, ou seja, que aconteceu com temáticas que pudessem discutir com a 
possibilidade deles próprios também se integrar no próprio grande congresso que era o 
congresso dos adultos entres aspas e por isso mais uma vez não devemos excluir pessoas e 
os jovens são parte do futuro, aliás, é para eles que trabalhamos hoje é deles que vamos 
depender no futuro e, portanto começarem desde cedo estarem imbuídos deste espírito das 
cidades educadoras foi para nós fundamental dar voz também aos jovens no âmbito do 
congresso internacional. 
  
4.4 Em uma sociedade de julgamentos e preconceitos há uma tendência de se incluir ou 
excluir as pessoas por diversos fatores como a questão etária, a etnia, a condição social, o 
género a orientação sexual entre outros. O que é que o Município tem desenvolvido no sentido 
de oportunizar espaços para a participação desses cidadãos no trabalho da Cidade Educadora 
e discutir sobre suas necessidades? 
 
Mestranda: O senhor já falou um pouco nos dois exemplos na questão da inclusão. Gostaria 
de saber essa questão do espaço que eles têm para participar e discutir suas necessidades.  
 
João: Bom, o facto de desenvolvermos programas de democracia participativa é aberto a 
todos. Todo projeto pode ser um projeto válido seja de um jovem, seja de um idoso, seja de 
um deficiente e, portanto logo aí quebrarmos barreiras etárias, barreiras à situação de 
dependência de muita gente de deficiências como, por exemplo, na questão da igualdade 
entre homem e mulher, questão dos combates acérrimos a violência doméstica são questão 
que muitas vezes são culturais, mas a que combater esse preconceito e essa ideia que muitos 
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têm que a cultura é assim, portanto vamos seguir essa prática e o mundo desenvolve-se, o 
mundo evolui e por isso obviamente que temos que tratar a todos como iguais e é isso que 
temos feito também em vários projetos já nem consigo nomear, enunciar, mas que sim que 
fazem e que tendem a evitar o preconceito e incluir todos nas suas diferenças porque as suas 
diferenças também são parte da construção da sociedade. 
 
4.5 As pessoas com deficiência física e intelectual deparam-se no seu cotidiano com barreiras 
físicas e com a barreira do preconceito no seu dia-a-dia. O Projeto “Maré viva” é uma das 
ações de Cascais enquanto cidade educadora que possibilita entre as suas atividades a 
conscientização da inclusão e o acesso dessas pessoas as praias através da equipa do 
Projeto, do trabalho dos jovens voluntários e do meio de transporte “Tiralô”. Quais outras 
ações o Município tem realizado para que esses cidadãos tenham os seus direitos garantidos 
e sejam incluídos na sociedade? 
 
João: Bom, isso é um caso paradigmático o outro é aquilo que eu referi das pessoas com 
deficiência poderem ser também... Ter o seu trabalho, ter a sua função na sociedade é 
fundamental. Outros... Bom lá está... Já são cinco meses sem estar lá, ou seja, já não lembro 
mais isso. Também o pessoal pode dar mais esta chega, mas o apoio todas as instituições 
nós temos, por exemplo, duas instituições muito importantes de apoio a pessoas com 
deficiência e temos dado apoio muitíssimo importante e fundamental para que seja 
desenvolvido um trabalho importante e feito com o objetivo claro que é melhorar a vida de 
cada um que no fundo tem menos, teve menos sorte em alguma parte da vida ou mesmo a 
nascença e, portanto funciona também muito por aí como, por exemplo, como formas de apoio 
a essa instituições o município desenvolveu programas, por exemplo, em que são as 
próprias... Uma dessas instituições produz plantas e são essas plantas que são postas nos 
jardins do município porque com isto vai dar trabalho a pessoas com deficiência e vai 
potenciar também naquilo que possam investir no que é mais importante pra eles. 
 
4.6 Em que medida considera que os projetos desenvolvidos por Cascais no âmbito das 
Cidades Educadoras contribuem para uma educação mais inclusiva? 
 
Mestranda: Inclusão eu falo no modo geral no contexto formal como no contexto informal. 
 
João: Nós das cidades educadoras... Muitas vezes o conceito de cidade educadora acaba por 
ser levado para a educação formal e é obviamente que nós muito obviamente apostamos na 
educação, nas escolas, nos espaços físicos escolares, nas aprendizagens, na forma de 
ensinar, isso temos como fundamental, mas a cidade educadora vai muito para além da 
questão da educação formal e a educação informal, aonde a educação não formal é 
fundamental porque já nem todos estamos nas escolas e a cidade educadora trabalha para 
todos não trabalha apenas para aqueles que estão hoje no contexto escolar e obviamente que 
trabalhamos também, ou devemos trabalhar a educação formal, mas a educação não formal é 
muito mais transversal muito mais generalizada a toda população. Não sei se respondi bem 
esta, mas pronto. 
 
4.7 A interrupção causada pela pandemia e confinamento tem agravado a desigualdade 
educativa tanto em contexto formal como não formal. Diante dessa nova realidade quais as 
estratégias que vêm sendo adoptadas pelo Município para mitigar os efeitos causados na 
educação por esta questão de saúde pública? 
 
João: Bom, a pandemia veio dar nos grande desafio. Um desafio de conseguir quase que 
contrariar o vírus aquilo que foram todas as limitações impostas pelo covid pelo vírus covid, 
corona vírus, conseguiram em alguns aspetos ser controlados é fundamental, por exemplo, 
combater as desigualdades, por exemplo, todas as famílias tinham acesso a um computador 
para continuarem a trabalhar ou para continuarem a estudar e isso nem sempre acontece e 
tem sido um esforço, por exemplo, da Vila de Cascais neste caso é cidade educadora, mas é 
uma vila continuar combater estas desigualdades fornecendo, por exemplo, computadores a 
todas as famílias ou mais possível ou criando parcerias para que isso aconteça.  A criação dos 
espaços e criação de ferramentas e aquisição de ferramentas de forma que se contrarie o 
efeito covid que nos fez parar a todos de uma maneira que não conhecíamos. Nós não fomos 
um país em guerra. Não somos um país habituado a estar em guerra e fechado e, portanto 
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aqui demos também novas possibilidades de no futuro ninguém ficar para trás, aliás, nós 
temos um programa que é um programa educativo que é em Cascais ninguém fica para trás. 
 
4.8 É possível disponibilizar imagens de programas ou ações na perspetiva de inclusão 
social?  
 
João: Sim. Isso nós temos toda história na Associação Internacional ou na Rede Portuguesa 
isso está bem documentado e, portanto conseguimos obviamente ter tudo aquilo que foi 
também estratégia, a presença de Cascais no âmbito desta rede. Aí não sou eu é que consigo 
por que já não tenho acesso a nada disso, mas temos todos os nossos colaboradores 
nomeadamente da educação e você já falou com uma delas que é a doutora Lúcia que 
obviamente tem todo esse material. 
 
 
 

5. Cidades Educadoras/ Escolas Inclusivas: (Princípios da Carta das Cidades 
Educadoras) 
 
5.1 O que é uma escola inclusiva para si? 
 
João: É uma escola que inclui todos e que possibilita uma boa aprendizagem a todos. 
 
5.2 Em um primeiro momento nos Sistemas Educativos não havia preocupação política com 
as diferenças, com relação às diferenças. Quando o sistema educativo foi criado, surgiu não 
tinha muito essa preocupação com as diferenças com os diferentes públicos de alunos. O que 
acha do modo como as Instituições de Ensino no cenário atual lidam com essa questão? 
 
João: A questão da diferença? 
 
Mestranda: Da diversidade, da diferença. 
 
João: Eu acho que as escolas são um laboratório de aprendizagens e um laboratório de 
experiências. Vejamos é no contexto escolar que tudo nasce onde se pretende fazer um 
laboratório de experiência para saber se é bem sucedida ou mal sucedida, se tem ou não 
objetivos. Portanto a escola é inclusiva é aquela que também criando condições para que 
todos possam estar envolvidos possam ser eles próprios alvo de todas as aprendizagens e 
que tenham uma aprendizagem conseguida e com sucesso. Eu agora esqueci exatamente 
como fez a última parte da pergunta era se... 
 
Mestranda: A última parte da pergunta: O que acha do modo como as Instituições de Ensino 
no cenário atual lidam com essa questão? 
 
João. Sim. E, portanto sendo esse laboratório de aprendizagem e de experiências lidam muito 
com essa diferença e com as desigualdades porque ali onde a maior parte das pessoas dos 
alunos passam mais tempo na escola do que com a própria família muitas vezes e, portanto 
tem havido um grande esforço no sentido de abrirem-se a novidade, abrirem-se a novas 
experiências porque são essas experiências que vão fazer a diferença daqueles que são os 
seus clientes vá lá. São os alunos e os jovens e, portanto eu acho que aí é um caminho muito 
importante que tem sido feito e eu acho que as escolas são espaços, um dos espaços por 
excelência de aprendizagem formal e não formal e deste conceito de estarmos incluído numa 
cidade e uma cidade que é uma cidade educadora. 
 

6. Cascais Cidade Educadora/ Programas na área da Educação 
 
6.1 O Projeto “Malha” tem o objetivo de promover a inclusão e a educação especial no 
Município de Cascais. Quais outras ações têm sido realizadas para contribuir com a inclusão, 
educação e o desenvolvimento de crianças e jovens com deficiência e necessidades 
educativas especiais? O que tem sido feito nas escolas para incluir essas crianças?  
 
João: Bom, desde logo eu acho que é fundamental e eu se calhar não é dá muito mais ideias 
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do que esta que pra mim foi fundamental que é pra além obviamente da criação da destruição 
de barreiras arquitetônicas que possibilitem com algum tipo de deficiência de frequentarem a 
escola há acima de tudo uma coisa que foi feita acho que é muito importante que é a criação 
de espaços dentro da escola para crianças com déficit cognitivo com alguma deficiência em 
contexto escolar de forma que haja uma interação por mais pequena que seja para pessoa 
dita normal ou para o aluno dito normal para a pessoa com deficiência essa interação com 
todos é fundamental, ou seja, que não haja guetos, que não haja afastamento daqueles que 
são as pessoas ou as crianças com deficiência e daquelas que são as pessoas ditas 
normais... Vá lá. E isso foi algo que se fez no município de Cascais tem sido feito também um 
pouco em todo território nacional, por exemplo, criação de salas... Numa escola em atividade 
e, portanto ali na altura estavam no recreio, nos intervalos todas as crianças convivam mesmo 
aquelas com alguns problemas de deficiência enfim, dependendo da deficiência eram uma 
forma de incluí-las e não expor num gueto afastadas de tudo. 
 
6.2 O Programa Crescer a Tempo Inteiro tem ofertado trabalhos como Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC), Componente de Apoio à Família (CAF), E Atividades de 
Animação e Apoio à Família (AAAF). Acredita que essas ações tem conseguido dar resposta 
para inclusão e desenvolvimento dos alunos?   
 
João: Sem dúvida desde logo facilitando a vida dos pais e segundo possibilitando que em 
contexto escolar, ou antes, ou depois do período letivo os alunos possam desenvolver outras 
capacidades, outras características que devem ser desenvolvidas também no âmbito das 
AAAFs, das CAFs, das AECs... lá está levando a pensar noutras coisas para além daquilo que 
é um currículo da educação a nível nacional e, portanto eles próprios tem que cumprir, mas 
param, além disso, terem possibilidade de olharem para outras coisas e nós em Cascais 
focamos muito a nossa temática no brincar, brincar. A criança não se desenvolve ou não se 
desenvolve bem se não tiver também na sua infância espaço de brincadeira e possibilidade de 
desenvolver brincadeiras, é fundamental. 
 
 
7.  Documento Gold VI “Desigualdade Socioespacial e Ação Educativa Local na 
Construção de Cidades que cuidam” Publicação novembro 2021 – AICE 
 
Mestranda: A temática agora é sobre o documento Gold VI o nome é “Desigualdade 
Socioespacial e Ação Educativa na construção de cidades que cuidam publicado 
recentemente em novembro de 2021 no site das cidades educadoras”. 
 
João: Uindinéa eu já não tive conhecimento desse documento, ou seja, já não passou 
totalmente por mim, nem parcialmente esse documento é algo que eu não tenho 
conhecimento do que é que lá está escrito obviamente vai muito de certeza ao encontro 
daquilo que é uma cidade que cuida dos seus com certeza. 
 
Mestranda: Sim. A pergunta é relativamente a questões que acontecem nas cidades e que 
eles esperam algumas soluções dos municípios com relação a essa questão da desigualdade 
socioespacial e ação educativa local. 
 
7.1 O Documento Gold VI publicado em novembro de 2021 no site das Cidades Educadoras 
menciona que o Direito à Educação deve ser um direito a ser ampliado além da educação 
formal e ao longo da vida principalmente para aqueles coletivos em risco de exclusão social. O 
que tem a dizer sobre esse cenário, sobretudo ao considerar o trabalho desenvolvido pelo 
Município de Cascais?  
 
João: Não sei se poderei responder a essa pergunta, mas a criação, ou seja, sem educação 
será difícil haver futuro, sem educação de alguma pessoa, portanto contrariar aquilo que é o 
abandono escolar, contrariar aquilo que é a falta de aproveitamento escolar pelas mais 
variadas razões é mal porque irá provocar em médio prazo questão de desigualdade social e 
provoca essas desigualdades sociais sendo que as cidades educadoras potencia que todos 
temos que ter oportunidades e, portanto todos precisamos ser educados formal ou não 
formalmente ao longo de toda a nossa vida possibilita que nunca é tarde para nos 
conseguirmos continuar a formar a nossa mentalidade e aproveitar aquilo que a cidade nos 
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pode dar a nível de possibilidades que a cidade tem de nos fazer evoluir com o futuro de 
desenvolvimento e não de falta de desenvolvimento social. Eu não sei se fui muito claro nisto, 
mas parece que é mais ou menos isto que entendemos, ou seja, acima de tudo sabemos que 
o abandono escolar, uma criança que abandona a escola será um alvo principal para 
desigualdade social e nós não queremos isso e, portanto criarmos programas que 
possibilitem, por exemplo, a que cada um descubra a sua vocação, as sua própria vocação 
porque muitas vezes não termos um jovem que até pode ter mal aproveitamento a uma 
disciplina, ou duas, ou três ou o que for se calhar a sua vocação está muito pra, além disso, e 
não está exatamente nestas disciplinas que vão prender num currículo pra qual ele não vai, 
não é isso que vai ajudar para o futuro, portanto descobri a sua vocação vendo outras formas 
de ensino, outras possibilidades para que os jovens, por exemplo, possam entender o que é o 
seu futuro e descobrirem como é que podem ser felizes numa determinada atividade. 
 
7.2 Com relação à segregação educativa que acontece em determinadas Instituições de 
Ensino o Documento Gold VI alerta que isto acaba por aumentar as desigualdades entre 
crianças e jovens e faz- se necessário criar estratégias para conseguir maior heterogeneidade 
escolar. Para distribuir essas crianças nas escolas e não concentrar apenas em determinadas 
escolas. O que é que o Município de Cascais tem desenvolvido no sentido de colmatar de 
diminuir o insucesso escolar da população em idade escolar?   
 
João: Temos, por exemplo, vamos pensar temos... Apoiamos fortemente os cursos 
profissionais nomeadamente, cursos que abrem perspetivas de vida totalmente diferente a 
jovens que podiam não ter aproveitamento, podiam ter aproveitamento, mas não se sentiam 
felizes e criamos a imagem daquilo que é Cascais daquilo que são as potencialidades 
oferecidas pelo município de Cascais e com isso criar obviamente criar um espírito novo 
naquela pessoa. 
 
7.3 Com relação à seleção académica que existem em algumas escolas como é que isso 
funciona? Porque muitas vezes a segregação se dá pela questão de algumas instituições que 
fazem uma seleção para poder admitir alguns alunos? 
 
João: Isso que estamos a falar em Cascais é paradigmático porque em Cascais temos uma 
forma de complemento de ensino privado e temos ensino público ambos têm os mesmos 
currículos agora o ensino privado sendo privado e pago está aberto àqueles que têm 
capacidade para pagar e, portanto logo aí não está em princípio aberto tirando algumas 
bolsas. É uma coisa que não está aberto a outros. As outras limitações são limitações de lei, 
ou seja, no território de Cascais ou noutro território qualquer. No território nacional porque cria 
critérios que o aluno que reside ou que vive naquele determinado local só possa frequentar em 
princípio aquela escola e, portanto vejamos obviamente que depois há contextos no território 
que são mais favorecidos e menos favorecidos é óbvio, portanto escolas de territórios mais 
desfavorecidos podem levar a que haja mais crianças em risco de exclusão social em riscos 
de pobreza em risco de abandono escolar por terem menos condições financeiras e muitas 
vezes de conhecimento dos próprios pais, formação dos próprios pais para terem uma 
integração completa e boa. Agora isso é de lei, ou seja, tem critérios geográficos 
nomeadamente para acesso a determinadas escolas e não podemos fugir. Quanto às privadas 
tem as suas regras também e, portanto aceitam as crianças enfim com certas regras. 
 
Mestranda: E qual o papel da escola com essas crianças menos favorecidas quanto chega às 
instituições de ensino? Qual o papel da escola com essas crianças que tem handicaps 
socioeconómico e culturais? 
 
João: A escola como me referi a pouco deve olhar para a criança como uma pessoa e, 
portanto não olhar a sua diferença, dificuldade financeira ou a sua etnia ou a sua religião. 
Portanto deve acompanhar, deve olhar para as diferenças e acompanhar e tentar acolher ao 
máximo esses alunos. Vou dar um exemplo. Numa escola de Cascais a certa altura havia uma 
escola de primeiro ciclo. De primeiro ao quarto ano havia 19 ou 17 nacionalidades e isso é 
uma riqueza, ou seja, também percebermos de que forma é que essas diferenças culturais 
nomeadamente ou religiosas podem também contribuir para o nosso crescimento e isso tem 
sido feito em Cascais. 
8. A Escola e a Cidade Educadora 
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8.1 Acha que as comunidades escolares do Município tanto públicas como privadas conhecem 
o conceito de Cidade Educadora e o trabalho do Município enquanto Cidade Educadora? 
 
João: Depende. Em Cascais conhecem porque trabalhamos muito próximo com a comunidade 
educativa. Desenvolvemos projetos, dinamizamos ideias trabalhamos muito perto com a 
comunidade educativa escolar, pais, professores, alunos, até os técnicos e os funcionários. 
Agora se a mensagem chega a todos, não chegará a todos. Há muito gente que não sabe o 
que é uma cidade educadora e se até Cascais é uma cidade educadora ou não. A 
comunicação no geral é muito difícil à população em geral e, portanto nem sempre 
conseguimos chegar a todos. Agora esperamos que cada aluno possa ser um mensageiro, 
cada pai possa ser um mensageiro para a escola e cada escola possa ser um mensageiro 
para todos eles.  
 
8.2 Há discussões com a comunidade escolar sobre os trabalhos que estão sendo realizados 
pelo município com relação às Cidades Educadoras. Como isto acontece? 
 
João: Nós envolvemos as escolas no trabalho das cidades educadoras, por exemplo, vamos 
pensar, o nosso logotipo do congresso internacional não foi feito por uma empresa comercial 
de marketing ou o que for foi feito por uma escola o nosso logotipo foi feito obviamente com 
apoio claro por uma escola por alunos do 10º, 11º ano foram eles que fizeram incluímos 
inclusivamente em várias iniciativas não só do congresso, mas também fora incluímos 
trabalhos feitos nas escolas, pelas escolas, incluímos teatros, incluímos música feita por 
alguma turma, alguma escola específica e com isso também sabendo que qualquer pai gosta 
de saber seu filho ir cantar numa coisa qualquer ou saber que foi cantar num evento da 
câmara municipal e, portanto essa potencialidade é algo que estamos a aproveitar também 
dessa forma comunicando melhor e mais para todos aqueles que enfim no dia- a- dia, na 
velocidade do dia- a- dia entre trabalho casa, casa trabalho podem não ter a consciência que 
vivem numa cidade educadora isso é um trabalho diário e que nem sempre é fácil ou nem 
sempre se consegue tirar os frutos que gostaríamos. 
 
8.3 De que forma a Cidade inclui os estudantes nos seus espaços e contextos possíveis de 
aprendizagem? Isto é, como é que Cascais cativa os jovens a envolverem-se e a participarem 
dos espaços educadores do território, dos eventos, das ações? 
 
João: Nomeadamente na criação do voluntariado o voluntariado jovem é muito importante nas 
mais variadas iniciativas seja limpeza de praia, seja no apoio a munícipes estrangeiros, seja 
no voluntariado da natureza isso é fundamental para que percebam que vivem nesse território 
e que esse território também dependem deles e o ato de voluntariado é um ato cívico é um ato 
de cidadania muitíssimo importante e que deve ser valorizado. Por outro lado a criação de 
espaço para que os alunos jovens ou não possam estudar, possam ter um espaço de 
encontro, por exemplo, nas ludobibliotecas, nas bibliotecas. O aumento do horário de 
funcionamento eu acho que as bibliotecas em Cascais chegaram a estar mais de 12h abertas 
eu não sei se chegaram a certa altura até de madrugada para alunos que precisassem 
estudar, precisassem ter um espaço e que na sua própria casa não o tivessem. Tudo isso são 
potencialidades criadas para os jovens e para aqueles que cresçam com esta ideia de cidade 
educadora de construção e uma sociedade e que são parte também da construção dessa 
sociedade e que a cidade cria espaços e cria dinâmicas viradas para eles. 
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APÊNDICE VI 

 

Tabela: Notas de Campo/ Observação do 2º encontro do Grupo de Trabalho “Brincar na Cidade Educadora”/ Categorias/ Subcategorias/ Unidades 
de Contexto  

 

 

Notas de Campo/ Observação do 2º encontro do Grupo de Trabalho Brincar nas Cidades Educadoras/ Categorias/ Subcategorias/ Unidades 
de Contexto  
 

Categorias  Subcategorias Unidades de Contexto 

 
Grupo de Trabalho “Brincar na 
Cidades Educadora”  

 
Surgimento do Grupo de 
Trabalho 

 
O grupo de trabalho “Brincar na cidade Educadora” surgiu após um 
desafio lançado pelo Gabinete Coordenador da Rede Territorial 
Portuguesa das Cidades Educadoras à cidade de Torres Vedras pelo 
trabalho que têm realizado neste sentido como também a outros 
municípios que se uniram nesse empreendimento na qual se 
inscreveram até agosto de 2021 o total de 33 cidades. 

 
Objetivos do Grupo de Trabalho 

 
Têm como objetivos gerais promover o brincar nas cidades 
aderentes ao grupo de trabalho e influenciar os decisores políticos, 
técnicos municipais, educadores, professores, famílias e a 
comunidade em geral, no sentido da afirmação do brincar como 
elemento para o desenvolvimento global das crianças. A duração do 
projeto é de 2 anos iniciado em julho de 2021 a julho de 2023. 

 
Iniciativas do Município de Cascais 
para o Projeto “Brincar na cidade 
Educadora” 

 
Produção de brochuras e 
divulgação sobre a temática do 
brincar; mudanças na AEC; 
criação de espaços de discussão  

 
- Duas brochuras cujo editor é a Câmara Municipal de Cascais com 
os seguintes títulos: “Brincar em Cascais” da autoria de Carlos Neto 
e Frederico Lopes e “Inovar em Cascais: Corpo ativo, cérebro 
aprendente” de Ariana Cosme, Carlos Neto, Daniela Ferreira, Neuza 
Pedro e Sílvia Roda Couvaneiro.  
 
- Outro tema apresentado foi sobre as mudanças da AEC em 
Cascais (Atividades de Enriquecimento Curricular) para crianças e 
jovens que antes ofertavam atividades de idioma (inglês) e ensino de 
música. O município juntamente com o setor de educação percebeu 
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a necessidade de melhorar o programa para isso formaram parceria 
com a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Motricidade Humana 
(FMH) coordenado pelo Professor Carlos Neto através da 
organização de uma equipa multidisciplinar de ensino com foco em 
expressões artísticas e desportivas com turmas heterogêneas. Essa 
preocupação em mudar esse programa educativo no município 
deveu-se ainda a necessidade de rever as competências para o 
século XXI de crianças e jovens. Acreditam poder contribuir melhor 
com o desenvolvimento desse público com esse novo modelo. 
 
-A discussão sobre as mudanças, implementação de programas 
educacionais e transformação ou criação de espaços lúdicos nos 
municípios foi no sentido também de trabalhar para possibilitar uma 
cidade que seja amiga da criança com ações pensadas para o seu 
desenvolvimento aproximando-os mais da natureza. As crianças 
estão a precisar de consciência ecológica segundo Neto e lança a 
seguinte questão: O que estamos fazendo para isso? Por isso a 
necessidade de discutir este assunto, planear e intervir. 

 
Atividades realizadas no 2º encontro 
do Grupo de Trabalho “Brincar na 
Cidade Educadora” 

 
Conjunto de atividades para 
discussão; organização e 
divulgação do Grupo de 
Trabalho “Brincar na Cidade 
Educadora”. 

 
-Houve uma discussão sobre a organização de um questionário que 
servirá para identificar e mapear no território os projetos, iniciativas e 
programas existentes nas cidades da RTPCE com o intuito de 
construir uma ferramenta que sirva de partilha de boas práticas e de 
repositório de projetos relacionados com o brincar. 
 
- O Professor Carlos Neto abordou sobre o brincar e a importância 
para o desenvolvimento de crianças e jovens iniciativas de atividades 
e espaços para este fim e a possibilidade de criar mais experiências 
nas cidades nessa perspetiva. Segundo o docente “Na escola não 
entra só o cérebro, entra o corpo todo”. Por isso a importância de 
oportunizar a crianças e jovens atividades em áreas abertas, o 
contacto com a natureza, a interação e as brincadeiras e jogos onde 
possam se movimentar socializar aprender, criar, etc. 
 
-Foram apresentados durante o encontro vídeos com partilhas de 
práticas nessa perspetiva de trabalho com a valorização do brincar 
no município de Cascais na qual foi abordado à humanização dos 
recreios escolares. É interesse também do projeto “Brincar nas 
Cidades Educadoras” promover formação dos profissionais de 
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educação, explicar aos pais sobre os programas e projetos, 
aproximar a comunidade e promover espaços de interação com 
crianças e famílias. 
 
- A pausa para o lanche ocorreu às 11h30 e em seguida o 
deslocamento até a um Colégio de Carcavelos instituição privada 
parceira do Município de Cascais. Ao chegar nos deparamos com 
crianças a brincar na parte externa do prédio em momento de recreio 
e mais ao fundo havia um ambiente estruturado para promover o 
contacto dos mais pequenos e jovens a espaços naturais, chamados 
de quinta pedagógica. Havia uma estrutura de uma ponte suspensa/ 
playground ao ar livre que dispertou a vontade dos convidados em 
brincar e encarar o desafio de atravessar. As pessoas estavam 
bastante descontraídas e divertiram-se no brinquedo 
 
- Em um espaço próximo encontramos uma quinta pedagógica com 
animais como cavalos e aves e uma horta com hortaliças e legumes. 
Este ambiente dá a sensação que estamos fora da cidade em uma 
área de campo pelos elementos da natureza ali presentes. Este 
encontro contou com o Presidente da Câmara Municipal de Cascais 
e o diretor da instituição. No espaço falou-se da importância da 
criação de mais ambientes como estes, da parceria com instituições 
de ensino públicas e privadas nos trabalhos da cidade educadora e 
da importância da natureza enquanto espaço também de 
aprendizagem e das políticas participativas cada vez mais presente.  

 
- Depois da visita a instituição privada de ensino fomos até a um 
espaço verde, o Jardim da Alagoa para almoçar. Após a refeição 
participei de uma atividade lúdica, um workshop “Pop up Playground” 
(dinamizado por playworkers locais). Foram distribuídos colares no 
qual em seguida nos foi pedido para formarmos grupos de acordo 
com a cor do colar. Disponibilizaram diferentes tipos de materiais, 
em boa parte materiais reciclados, e nos deram o desafio de criar 
algo com o que tínhamos em mãos. A atividade foi bastante divertida 
e tinha entre os objetivos mostrar que essa proposta poderia ser feita 
com as crianças ao ar livre estimulando a criatividade e mostrando 
que os apetrechos para essa dinâmica poderiam ser vários inclusive 
com materiais reutilizáveis desde que a atividade seja 
supervisionada 
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- Às 15:30h na volta ao espaço CriArte foram discutidas e 
apresentadas práticas de humanização de recreios escolares no qual 
participaram o diretor de um agrupamento, um representante da 
associação de pais e representantes da aurtarquia de Cascais. 
Também foi abordado o tema do orçamento participativo como 
ferramenta que possibilita a população discutir as questões do 
território e a promoção de intervenções na qual foi dado o exemplo 
da transformação de um determinado espaço em uma escola que 
teve a contribuição das opiniões e ideias das crianças e de suas 
famílias. O encontro finalizou com o agradecimento dos 
organizadores do evento. 

 
Público do Evento / 2º Encontro do 
Grupo de Trabalho “Brincar na Cidade 
Educadora”   

 
Convidados que participaram do 
2º Encontro do Grupo de 
Trabalho “Brincar na Cidade 
Educadora”  

-Presidente da Câmara de Cascais 
-Representantes da Câmara de Cascais 
-Representante das Câmaras Municipais envolvidas com o grupo de 
trabalho “Brincar na Cidade Educadora” 
- Professor da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa 
-Profissionais envolvidos com as transformações dos espaços nas 
escolas em Cascais 
-Representantes da Associação de pais 
-Outros convidados 
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APÊNDICE VII 

 

NOTAS DE CAMPO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Data: 08/11/2021 Hora início: 10:00h Hora término: 17:00h 

Local: Espaço Cultural de Carcavelos, CriArte.  

Atividade/Situações vivenciada (identificação): Encontro do Grupo de Trabalho “Brincar 

na Cidade Educadora” da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras 

 

Relato de observação em um encontro de um Grupo de Trabalho da Rede Territorial 

Portuguesa das Cidades Educadoras: “Brincar na Cidade Educadora” 

 

Em contacto com duas representantes da Câmara Municipal de Cascais, a Chefe de 

Divisão Apoio Pedagógico e Inovação Educativa e com a Técnica Superior Departamento 

de Educação Divisão de Apoio Pedagógico e Inovação, expliquei sobre o interesse em 

realizar um trabalho de investigação com a temática das cidades educadoras. Detalhei que 

tratava-se especificamente de um estudo de caso na Vila de Cascais para conhecer a 

experiência enquanto cidade educadora. 

Durante o diálogo em contexto virtual com as profissionais do setor de educação da 

Vila de Cascais através da plataforma Microsoft Teams externei sobre a possibilidade de ter 

aproximação com o contexto de estudo para poder conhecer melhor o trabalho 

desenvolvido e os sujeitos em atuação. Diante da minha solicitação a Chefe de Divisão 

Apoio Pedagógico convidou-me para participar do encontro do Grupo de Trabalho da Rede 

Territorial Portuguesa “Brincar na Cidade Educadora” que foi realizado em Carcavelos, uma 

das freguesias de Cascais no Espaço CriArte. Este seria o segundo encontro do Grupo de 

trabalho já que o primeiro teria sido realizado no município de Torres Vedras no dia 

02/07/2021. 

Ao chegar no Espaço CriArte no dia 08/11/2022 na freguesia de Carcavelos que 

pertence a Vila de Cascais apresentei-me à Chefe de Divisão e Apoio Pedagógico e a 

Técnica Superior do Departamento de Educação de Cascais. Recebi o material do evento 

com caneta, bloco para anotações e um belo mini-azulejo decorativo da Cerâmica Artesanal 

do ATL da Galiza. O kit veio também com duas brochuras cujo editor é a Câmara Municipal 

de Cascais com os seguintes títulos: “Brincar em Cascais” da autoria de Carlos Neto e 

Frederico Lopes e “Inovar em Cascais: Corpo ativo, cérebro aprendente” de Ariana Cosme, 

Carlos Neto, Daniela Ferreira, Neuza Pedro e Sílvia Roda Couvaneiro.  
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Mini azulejo. 

 
 O encontro começou às 10h com a sessão de boas vindas pela a Chefe de Divisão 

e Apoio Pedagógico de Cascais e contou com a presença do Presidente da Câmara de 

Cascais, de representantes públicos de municípios de Portugal que fazem parte do Grupo 

de Trabalho “Brincar nas Cidades Educadoras”, do Professor Carlos Neto da Faculdade de 

Motricidade Humana de Lisboa, de representantes da Associação de pais, de funcionários 

da Câmara de Cascais, entre outros profissionais e convidados para o evento. 

 Foi em princípio explicado sobre o projeto do brincar nas redes das cidades 

educadoras a origem e as expectativas. O grupo de trabalho de trabalho “Brincar na cidade 

Educadora” surgiu após um desafio lançado pelo Gabinete Coordenador da Rede Territorial 

Portuguesa das Cidades Educadoras à cidade de Torres Vedras pelo trabalho que têm 

realizado neste sentido como também outros municípios que uniram-se nesse 

empreendimento na qual se inscreveram até agosto de 2021 o total de 33 cidades. Têm 

como objetivos gerais promover o brincar nas cidades aderentes ao grupo de trabalho e 

influenciar os decisores políticos, técnicos municipais, educadores, professores, famílias e a 

comunidade em geral, no sentido da afirmação do brincar como elemento para o 

desenvolvimento global das crianças. A duração do projeto são de 2 anos iniciado em julho 

de 2021 a julho de 2023. 

 Houve uma discussão sobre a organização de um questionário que servirá para 

identificar e mapear no território os projetos, iniciativas e programas existentes nas cidades 

da RTPCE com o intuito de construir uma ferramenta que sirva de partilha de boas práticas 

e de repositório de projetos relacionados com o brincar. Neste momento houve a interação 

dos profissionais que estavam no palco do espaço CriArte a apresentar os enunciados das 

questões e os convidados que participaram com suas sugestões para alterações e 

acréscimo de informações em alguns pontos do documento. 

Em seguida o Professor Carlos Neto abordou sobre o brincar e a importância para o 

desenvolvimento de crianças e jovens iniciativas de atividades e espaços para este fim e a 

possibilidade de criar mais experiências nas cidades nessa perspetiva. Segundo o docente 

“Na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo”. Por isso a importância de 
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oportunizar a crianças e jovens atividades em áreas abertas, o contacto com a natureza, a 

interação e as brincadeiras e jogos onde possam se movimentar, socializar aprender, criar, 

etc. Para potenciar as dinâmicas de aprendizagem Neto ressalta que a escola não pode ser 

um espaço fechado onde crianças e jovens ficam limitados às salas de aulas. Os demais 

ambientes da instituição de ensino devem ser utilizados. Além disso, lembra que a 

apropriação das cidades é importante para aprendizagem pelos seus recursos e agentes 

educativos e culturais que dispõem.  

Outro tema apresentado foi sobre as mudanças da AEC em Cascais (Atividades de 

Enriquecimento Curricular) para crianças e jovens que antes ofertavam atividades de idioma 

(inglês) e ensino de música. O município juntamente com o setor de educação perceberam 

a necessidade de melhorar o programa para isso formaram parceria com a Universidade de 

Lisboa, a Faculdade de Motricidade Humana (FMH) coordenado pelo Professor Carlos Neto 

através da organização de uma equipa multidisciplinar de ensino com foco em expressões 

artísticas e desportivas com turmas heterogêneas. Essa preocupação em mudar esse 

programa educativo no município deveu-se ainda a necessidade de rever as competências 

para o século XXI de crianças e jovens. Acreditam poder contribuir melhor com o 

desenvolvimento desse público com esse novo modelo. A discussão sobre as mudanças, 

implementação de programas educacionais e transformação ou criação de espaços lúdicos 

nos municípios foi no sentido também de trabalhar para possibilitar uma cidade que seja 

amiga da criança com ações pensadas para o seu desenvolvimento aproximando-os mais 

da natureza. As crianças estão a precisar de consciência ecológica segundo Neto e lança a 

seguinte questão: O que estamos fazendo para isso? Por isso a necessidade de discutir 

este assunto, planear e intervir. 

Foram apresentados durante o encontro vídeos com partilhas de práticas nessa 

perspetiva de trabalho com a valorização do brincar no município de Cascais na qual foi 

abordado à humanização dos recreios escolares. É interesse também do projeto “Brincar 

nas Cidades Educadoras” promover formação dos profissionais de educação, explicar aos 

pais sobre os programas e projetos, aproximar a comunidade e promover espaços de 

interação com crianças e famílias. 

A pausa para o lanche ocorreu às 11h30 e em seguida a deslocação até ao Colégio 

de Carcavelos instituição privada parceira do Município de Cascais. Ao chegar nos 

deparamos com crianças a brincar na parte externa do prédio em momento de recreio e 

mais ao fundo havia um ambiente estruturado para promover o contacto dos mais pequenos 

e jovens a espaços naturais, a qual chamam de quinta pedagógica. Havia uma estrutura de 

uma ponte suspensa/ playground ao ar livre que dispertou a vontade dos convidados em 

brincar e encarar o desafio de atravessar. As pessoas estavam bastante descontraídas e 

divertiram-se no brinquedo.  
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Ponte suspensa. 

 

Em um espaço próximo encontramos uma quinta pedagógica com animais como 

cavalos e aves e uma horta com hortaliças e legumes. Este ambiente dá a sensação que 

estamos fora da cidade em uma área de campo pelos elementos da natureza ali presentes. 

 

.  
Horta da Quinta Pedagógica. 

 

Este encontro contou com o Presidente da Câmara Municipal de Cascais e o diretor 

da instituição. No espaço falou-se da importância da criação de mais ambientes como 

estes, da parceria com instituições de ensino públicas e privadas nos trabalhos da cidade 

educadora e da importância da natureza enquanto espaço também de aprendizagem e das 

políticas participativas cada vez mais presente.  

 
Encontro na Quinta Pedagógica. 

 
Depois da visita a instituição privada de ensino fomos até a um espaço verde, o 

Jardim da Alagoa para almoçar. Após a refeição participei de uma atividade lúdica, um 

workshop “Pop up Playground” (dinamizado por playworkers locais). Foram distribuídos 
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colares no qual em seguida nos foi pedido para formarmos grupos de acordo com a cor do 

colar. Disponibilizaram diferentes tipos de materiais, em boa parte materiais reciclados, e 

nos deram o desafio de criar algo com o que tínhamos em mãos. A atividade foi bastante 

divertida e tinha entre os objetivos mostrar que essa proposta poderia ser feita com as 

crianças ao ar livre estimulando a criatividade e mostrando que os apetrechos para essa 

dinâmica poderiam ser vários inclusive com materiais reutilizáveis desde que a atividade 

seja supervisionada. Os participantes empenharam-se bastante na atividade e usaram a 

criatividade construindo navios, fortalezas, guerrilhando entre si e teve ainda um grupo que 

montou um espaço para cuidar de animais.  

 

 
Atividade lúdica no Jardim da Lagoa em Cascais. 

 

Às 15:30h na volta ao espaço CriArte foram discutidas e apresentadas práticas de 

humanização de recreios escolares no qual participaram o diretor de um agrupamento, um 

representante da associação de pais e representantes da aurtarquia de Cascais. Também 

foi abordado o tema do orçamento participativo como ferramenta que possibilita a 

população discutir as questões do território e a promoção de intervenções na qual foi dado 

o exemplo da transformação de um determinado espaço em uma escola que teve a 

contribuição das opiniões e ideias das crianças e de suas famílias. O encontro finalizou com 

o agradecimento dos organizadores do evento. 

 
PROGRAMA 

Encontro em Cascais: “Tempos e Espaços para Brincar em Cascais” 
Reunião Grupo de Trabalho “Brincar na Cidade Educadora 

 
Local: Espaço CriArte, Carcavelos. Cascais 
Data: 08/11/2021 

10h Sessão de Boas Vindas 

10h15 Abertura dos Trabalhos Referentes ao Grupo de Trabalho Brincar na CE (por 
cidade coordenadora Torres Vedras 

11h Brincar em Cascais- Partilha de práticas: Crescer a Tempo Inteiro (a alternativa 
à Escola a Tempo Inteiro 

11h30 Pausa- Snack e deslocação ao Colégio Marista de Carcavelos 

12h Brincar em Cascais- Partilha de práticas: A natureza enquanto sala de aula 
(Assinatura de Protocolo pra a Implementação do Centro de Formação Natural 
Learning) 

13h Almoço no Jardim da Alagoa 
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14h15 Workshop “Pop Up Playground” (dinamizado por playworkers locais) 
 
Regresso ao CriArte 

15h30 Brincar em Cascais- Partilha de Práticas: Humanização de Recreios Escolares 
(apresentação do Recreio Naturalista da EB Almada Negreiros), com painel de 
discussão (Diretor de Agrupamento, Associação de Pais e EE, Autarquia). 
Comentários pela Equipa da FMH, consultores da Câmara Municipal de 
Cascais. 

17h Visionamento da palestra de encerramento no IPA European Conference for 
Esther Hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




