
UNIVERSIDADE PORTUCALENSE INFANTE D. HENRIQUE 
Departamento de Ciências Históricas e da Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PLANIFICAÇÃO EDUCATIVA DOS MUNICÍPIOS  

DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO  

SEGUNDO O CONCEITO DE CIDADE EDUCADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Supervisão e Coordenação 
da Educação, sob a orientação do Prof. Doutor Paulo Delgado 
 
 
 
 
 

John Nelson Costa 
 

Porto, Fevereiro de 2007 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Ao Professor Doutor Paulo Delgado, pelo privilégio que me concedeu ao 

orientar a presente dissertação. 

 

À Universidade Portucalense Infante D. Henrique pela oportunidade que me 

deu para a realização deste trabalho; aos docentes do ano curricular deste 

Mestrado pelos importantes conhecimentos transmitidos. 

 

Aos Senhores Vereadores dos Municípios da Área Metropolitana do Porto, e 

respectivos técnicos, pela imprescindível colaboração prestada ao 

responderem aos inquéritos propostos. 

 

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, e à sua 

Vereadora Prof. Conceição Ferreira nos mandatos autárquicos anteriores, pela 

oportunidade que me concederam em colaborar com este Município durante 

sete anos, fundamentais para cimentar a minha carreira.  

 

Uma referencia especial à Prof. Fátima Roldão, Coordenadora do Conselho de 

Vereadores da Educação da Área Metropolitana do Porto, pelo estímulo à 

realização deste estudo. 

 

Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de S. João da Madeira, e à sua 

Vereadora Prof. Dilma Nantes, pela oportunidade que actualmente me dão em 

desenvolver diversos projectos educativos nesse Municípios e na Área 

Metropolitana do Porto. 

 

À minha família e amigos. 

 

 

 

 



 4 

SUMÁRIO 

 

Lista de Quadros         7 

Lista de Gráficos         8 

Resumo          9 

Abstract          10 

Introdução           11 

Capítulo I – Desenvolvimento local e cidades educadoras    17 

1.1) Os desafios da Escola e da Educação       17 

1.2) O papel das autarquias na óptica do desenvolvimento integrado   28 

1.3) Projecto e Projecto Educativo de Escola      37 

1.4) Os desafios da Cidade Educadora / Município Educador    44 

1.4.1) O Projecto Educativo de Cidade como resposta para os novos  

desígnios da sociedade         52 

1.4.2) A Carta das Cidades Educadoras       66 

1.5) A Associação Internacional das Cidades Educadoras    69 

1.5.1) Objectivos, órgãos e serviços prestados      69 

1.5.2) Cidades associadas         71 

1.5.3) Redes territoriais e temáticas        74 

1.5.4) Congressos Internacionais        75 

1.5.5) Rede Portuguesa das Cidades Educadoras      76 

 

Capitulo II – Enquadramento legal de suporte para a actuação  

dos Municípios no que à Educação diz respeito     79 

2.1) Dos primórdios à primeira eleição municipal      79 

2.2) Da primeira eleição municipal à primeira Lei de Bases da Educação  82 

2.3) Da primeira Lei de Bases da Educação à actualidade    87 

 

Capítulo III – Aspectos metodológicos da investigação    99 

3.1) Definição do problema         99 

3.2) Objectivos do trabalho         100 

3.3) Metodologia          101 

3.3.1) O inquérito por questionário        102 

 

 

 



 5 

Capítulo IV – Descrição educativa e social dos Municípios da  

Área Metropolitana do Porto        105 

4.1) Caracterização educativa e social da Área Metropolitana do Porto   106 

4.2) Maiores problemáticas ao nível da Educação      118 

4.3) Maiores problemáticas ao nível da Formação Profissional    125 

 

Capítulo V – Organização de Projectos sócio-educativos  

de responsabilidade municipal        132 

5.1) Modelos organizativos da Educação nos municípios da Área  

Metropolitana do Porto         133 

5.2) Caracterização dos projectos sócio-educativos de  

responsabilidade municipal         151 

5.2.1) Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia para as  

escolas no horário curricular         151 

5.2.2) Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia para as  

escolas no horário extra-curricular        170 

5.2.3) Projectos sócio-educativos organizados pela autarquia para  

o público não-escolar         180 

5.2.4) Actividades pontuais         187 

 

Capítulo VI – Análise dos projectos educativos dos Municípios da  

Área Metropolitana do Porto        194 

6.1) Conceito de avaliação         194 

6.2) Modalidades de avaliação        198 

6.3) Modelos de monitorização 203 

6.4) Análise dos projectos municipais de acordo com os princípios da  

Carta das Cidades Educadoras        206 

6.5) Análise dos projectos municipais de acordo com indicadores  

considerados determinantes na organização de projectos sócio-educativos    214 

6.6) Análise SWOT          216 

 

CONCLUSÃO          223 

BIBLIOGRAFIA          232 

ANEXOS           244 

 

 



 6 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro n.º 1: Os novos desígnios da sociedade      57 
Quadro n.º 2: Cidades-membro da AICE       71 
Quadro n.º 3: Redes Territoriais da AICE       74 
Quadro n.º 3: Congressos Internacionais da AICE 75 
Quadro n.º 5: Cidades portuguesas da AICE segundo a a sede em Barcelona  77 
Quadro n.º 6: Cidades portuguesas da AICE segundo a Rede de Portugal  77 
Quadro n.º 7: Legislação mais relevante de 1986 à actualidade 90 
Quadro n.º 8: Estrutura etária da população residente (%) em 1991 e em 2001 108 
Quadro n.º 9: Variação da população residente entre 1991 e 2001 (%)   109 
Quadro n.º 10: Indicadores demográficos (1991 e 2001) 110 
Quadro n.º 11: Evolução do índice de dependência de jovens e idosos (%)  111 
Quadro n.º 12: Evolução da dimensão das famílias entre 1991 e 2001 (%):  112 
Quadro n.º 13: Distrib. da população residente empregada em 2001 (%)   113 
Quadro n.º 14: Distrib. da população residente empregada por grup. profissões  114 
Quadro n.º 15: Indicadores de emprego (%)      116 
Quadro n.º 16: N.º de desempregados inscritos nos centros de emprego  117 
Quadro n.º 17: Indicadores da educação em 2001 (%)     117 
Quatro n.º 18: Áreas mais problemáticas na Educação     121 
Quadro n.º19 Áreas mais problemáticas na Formação Profissional   127 
Quadro n.º 20: Indicadores determinantes na org. de projectos sócio-educativos 132 
Quadro n.º 21: Responsabilidade Política      133 
Quadro n.º 22: Perfil do Responsável Político pela Educação   134 
Quadro n.º 23: Responsabilidade técnica dos serviços de Educação  135 
Quadro n.º 24: Departamentos e Divisões que trabalham as áreas da Educação 136 
Quadro n.º 25: Áreas de intervenção dos serviços municipais de Educação 140 
Quadro n.º 26: Autarquias promotoras de acções de formação e de informação 142 
Quadro n.º 27: Programas de formação e de informação mais relevantes 143 
Quadro n.º 28: Áreas de intervenção do Poder Central    146 
Quadro n.º 29: Apoio municipal nas áreas de competência do Poder Central 147 
Quadro n.º 30: Entidades parceiras das autarquias     148 
Quadro n.º 31: Disponibilização de recursos municipais    149 
Quadro n.º 32: Principal motivação para a organização/apoio educativo  150 
Quadro n.º 33: Mostras de projectos em 2005/2006    150 
Quadro n.º 34: Projectos sócio-educativos para as escolas no horário curricular 151 
Quadro n.º 35: Projectos sócio-educativos de Educação para a Cidadania 152 
Quadro n.º 36: Projectos sócio-educativos de Educação Ambiental  156 
Quadro n.º 37: Projectos sócio-educativos de Promoção da leitura  159 
Quadro n.º 38: Projectos sócio-educativos de Expressão Físico-motora  160 
Quadro n.º 39: Projectos sócio-educativos para o Sucesso Educativo  163 
Quadro n.º 40: Projectos sócio-educativos de Educação para a Saúde  165 
Quadro n.º 41: Projectos sócio-educativos de Expressão artística   167 
Quadro n.º 42: Projectos sócio-educativos de TIC     168 
Quadro n.º 43: Projectos sócio-educativos de recreio/lazer   169 
Quadro n.º 44: Projectos sócio-educativos no horário extra-curricular  170 
Quadro n.º 45: Projectos sócio-educativos de Ocupação de Tempos Livres 171 
Quadro n.º 46: Projectos sócio-educativos de Ensino de Línguas estrangeiras 173 
Quadro n.º 47: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de Exp. Motora 174 
Quadro n.º 48: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de educ. cidadania 175 
Quadro n.º 49: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de Educ. Saúde 176 
Quadro n.º 50: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de Exp. Artística 177 
Quadro n.º 51: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de Prom. Leitura 178 
 



 7 

Quadro n.º 52: Projectos sócio-educativos extra-curriculares Suc. Educativo 179 
Quadro n.º 53: Projectos sócio-educativos extra-curriculares de TIC   179 
Quadro n.º 54: Projectos sócio-educativos org. para o público não-escolar 180 
Quadro n.º 55: Projectos sócio-educativos Educ. Cidadania público não-escolar 181 
Quadro n.º 56: Projectos sócio-educativos Educ. Saúde público não-escolar 184 
Quadro n.º 57: Projectos sócio-educativos Educ. Adultos público não-escolar 185 
Quadro n.º 58: Projectos sócio-educativos Educ Ambiental público não-escolar 186 
Quadro n.º 59: Projectos sócio-educativos para o público não-escolar  186 
Quadro n.º 60: Actividades pontuais       187 
Quadro n.º 61: Conceitos de avaliação·      195 
Quadro n.º 62: Referenciais de avaliação       200 
Quadro n.º 63: Fases do processo avaliativo     201 
Quadro n.º 64: Vantagens e inconvenientes da avaliação interna e externa 202 
Quadro n.º 65: Análise SWOT: Pontos Fortes      219 
Quadro n.º 66: Análise SWOT: Pontos Fracos      220 
Quadro n.º 67: Análise SWOT: Oportunidades      221 
Quadro n.º 68: Análise SWOT: Ameaças      222 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO I: Área dos concelhos da AMP       106 
GRÁFICO II: N.º de freguesias por concelho      107 
GRÁFICO III: População residente nos concelhos da AMP em 1991 e 2001  107 
GRÁFICO IV: Principal área problemática na Educação     119 
GRÁFICO V: Principal área problemática na Formação Profissional   126 
GRÁFICO VI: Projectos Educativos Municipais      208 
GRÁFICO VII: Definição de objectivos nos Projectos Educativos    215 
GRÁFICO VIII: Definição de conteúdos nos Projectos Educativos   215 
GRÁFICO IX: Formas de avaliação definidas nos Projectos Educativos   216 
GRÁFICO X: Formas de monitorização definidas nos Projectos Educativos  216 
 

 

 

ABREVIATURAS 

Ao longo deste trabalho, não recorremos às abreviaturas. Excepção para AMP, 

Área Metropolitana do Porto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

RESUMO 

 

 

 

Na hoje designada Comunidade Educativa, as autarquias podem desempenhar um 

papel fundamental no desenvolvimento de políticas de fomento de uma participação cívica 

activa. Através de uma colaboração, em parceria, entre todos os agentes da cidade, o conceito 

“Comunidade Educativa” deixa de constar apenas na legislação, passando na prática a 

significar um território comum onde as responsabilidades de formação e aprendizagem são 

cooperativamente partilhadas entre os vários actores educativos. 

Este trabalho pretende contextualizar os projectos educativos organizados pelos 

Municípios da Área Metropolitana do Porto, seguindo os princípios de uma cidade/sociedade 

educadora e da legislação em vigor.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Município; Cidadania, Projecto; Comunidade. 
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ABSTRACT 

 
 
 

As for today's designation of "An Educative Community", the Municipalities can perform 

an important roll in political fomentation development and in an active and civil participation. By 

co-operating, in partnership with all the city associations and institutions, the concept of "The 

Educative Community", should end being reported in the legislation, and therefore change its 

meaning, in practise, to a common territory, where the responsibilities of learning and formation 

should be shared in a co-operative way between the various members of the local community. 
 This work intends to contextualise the educational programmes which are developed 

by the Municipalities of Oporto Metropolitan Area; nevertheless there are no pedagogic 

competencies consigned by the law, which interfere with Education, concerning the major 

principals of a city or a society. 

 

 

KEY WORDS: Education; Municipality; Citizenship; Project; Community. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um percurso de investigação no âmbito do Mestrado, como é o que aqui 

se relata, contém períodos longos de recolhimento, principalmente na fase de 

escrita da dissertação. Porém, tal não significa que se converta num 

empreendimento solitário, por maioria da razão, tratando-se, no presente 

trabalho, de um estudo que é na sua essência colectivo e colaborante. Neste 

tipo de pesquisa, o relatório final é o corolário de um trabalho de pesquisa de 

terreno, onde o investigador é também narrador e actor que contracena com 

outros actores no palco da acção concreta. Neste sentido, o trabalho tem as 

marcas de colaboração de muitas pessoas, a quem se expressa um justo 

reconhecimento.  

Embora o projecto de investigação de Mestrado tenha tido início 

formalmente em 2005, o percurso que lhe subjaz é mais longo. De há uns anos 

para cá, tenho estado envolvido em diversos programas educativos, sociais e 

culturais. Tal aconteceu sobretudo a partir de 1999, quando iniciei funções no 

Município de Santa Maria da Feira, como Técnico Superior e como Adjunto da 

Vereação, sempre na área da Educação. Participei na criação do Pelouro da 

Educação, de um Centro de Recursos Educativos, da rede de Bibliotecas 

Escolares, de uma Escola de Educação Rodoviária, de cantinas e refeitórios 

escolares, de candidaturas nacionais e internacionais no âmbito de programas 

comunitários e governamentais. Em 2006, iniciei funções técnicas na mesma 

área na Câmara Municipal de S. João da Madeira, que assumiu a Vice-

Presidência da Junta Metropolitana do Porto e, por inerência, a Coordenação 

do Conselho Metropolitano dos Vereadores da Educação. A acrescentar a este 

percurso profissional, em 1997 iniciei um projecto associativo de âmbito cultural 

em Oliveira de Azeméis intitulado “Era uma vez… Mercado à Moda Antiga”, 

onde são envolvidas quatro dezenas de Associações locais na defesa dos usos 

e costumes tradicionais. Trabalho este que é desenvolvido há 10 anos de 

forma ininterrupta.  

Ao longo deste período, a ligação a este e a outros “casos” em diversos 

projectos de intervenção foi consubstanciando a motivação aqui revelada pelo 

estudo do local em educação, e que sustenta o meu interesse pelas questões 

do trabalho em parceria.  
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Finalmente, saliento mais um factor que contribuiu para a emergência 

deste interesse: sou acérrimo defensor das políticas sociais territorializadas, 

pelas dinâmicas locais que envolvem crianças, jovens e menos jovens, e pela 

formação dos diversos profissionais que com estes trabalham. A participação 

em dois congressos da Associação Internacional das Cidades Educadoras (em 

Tampere e em Génova), no último dos quais defendendo um projecto 

autárquico, fizeram cimentar o profundo interesse por esta temática. 

A experiência destes anos na Administração local foi essencial para me 

ajudar a compreendê-la como entidade muito complexa, mas muito próxima do 

cidadão – e portanto mais inter-relacionada com a comunidade. Uma 

administração com muitas possibilidades ainda em potência, com um papel 

fundamental na vida quotidiana do Município. Contudo, uma dose excessiva de 

burocracia, rigidez nos procedimentos e falta de coordenação dificultam dar 

uma resposta adequada à realidade social – dinâmica, flexível e em constante 

mutação.  

O trabalho em programas de intervenção educativa da cidade, contando 

com a participação cidadã, foi-nos aproximando do conceito integrador de 

“Cidade Educadora”. Cidade como objecto de conhecimento, lugar de 

aprendizagem e como agente educador. Uma concepção teórica que concentra 

em si própria a necessidade de qualidade de vida, a necessidade de juntar num 

projecto comum as instituições que trabalham com o mesmo fim: educar os 

membros da cidade, desde as crianças aos idosos.  

O trabalho em equipa é outra vivência que consideramos determinante 

na configuração deste trabalho de investigação. Estamos convictos que uma 

tarefa partilhada é mais frutífera, rentabilizada, ainda que muitas vezes mais 

complexa, lenta e difícil, por obrigar a uma compatibilização de esforços, ritmos 

e pontos de vista diferentes, estes últimos por vezes antagónicos.  

Para além de motivos de ordem pessoal, enumerados atrás, a 

oportunidade de proceder a um estudo com incidência na política educativa 

municipal é justificada por três outros motivos essenciais de ordem política e 

académica: Em primeiro lugar, o processo político da descentralização de 

competências a que se assiste, com um crescendo de competências a serem 

transferidas para as autarquias ao nível da Educação; Em segundo lugar, são 

escassos os estudos sobre a política educativa municipal de Portugal, e menos 
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ainda englobando as temáticas das Cidades Educadoras; Por fim, o pedido de 

ser realizado este estudo junto dos Municípios da AMP, expresso pela 

respectiva coordenadora do Conselho de Vereadores de Educação. 

Nas sociedades democráticas, a Educação constitui um direito 

fundamental, um serviço público que deve ser assegurado pelo Estado como 

um garante para a igualdade de oportunidades, independentemente da origem 

social e económica de cada cidadão. Com a entrada na era da sociedade de 

informação, o capital humano e a formação pessoal e profissional tornam-se 

um factor essencial para o desenvolvimento de qualquer região. As 

competências profissionais, a criação, a transmissão e a aplicação do 

conhecimento, constituem hoje uma mais-valia e um factor de qualificação dos 

Estados.  

Mas a Educação, fazendo parte integrante da sociedade, encontra-se a 

viver uma série de mudanças, devido, basicamente, às próprias mudanças 

verificadas na sociedade actual. A crise de valores, o novo conceito de família, 

a propagação e a mediatização da informação, a rapidez do desenvolvimento 

tecnológico e científico, a competição desenfreada entre empresas e pessoas, 

fazem com que a escola tenha, diariamente, de ir repensando o seu papel e a 

estar cada vez mais voltada para o meio envolvente. O mesmo será dizer para 

a designada Comunidade Educativa. 

Esta nova sociedade é também desafiadora, por exigir mudanças 

radicais e profundas que vão mais além dos sistemas educativos formais e do 

ensino regular. A educação deve ser entendida como um processo ao longo da 

vida, sendo esta da responsabilidade dos diferentes agentes que fazem parte 

da comunidade, e não apenas da Escola. A revalorização social e uma maior 

qualificação dos profissionais da Educação, a reafirmação da Educação como 

um instrumento poderoso para contribuir para a luta contra as desigualdades e 

a favor da coesão social, a formação de uma cidadania crítica e solidária, mais 

criativa e capaz de seleccionar e transformar a informação em conhecimento, 

são apenas alguns exemplos de desafios que deve enfrentar a Educação no 

presente e no futuro mais imediato se queremos construir a sociedade 

educadora proposta pela UNESCO: uma educação cujo objectivo fundamental 

é o de “aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver”.  
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Num contexto de redefinição do papel do Estado e do reforço das 

competências dos Municípios na área da Educação, emerge a relação entre a 

escola e a cidade e, como afirma MACHADO (2004, p. 161), “a força da 

metáfora da cidade educadora, enquanto ideia-projecto que realça a potência 

educativa da cidade e a intencionalidade educativa da acção social, cultural e 

educativa do município”.  

Se a sociedade de hoje promoveu o desenvolvimento científico e 

tecnológico; se transformou o mundo numa “Aldeia Global”; se promoveu o 

aumento considerável do bem-estar material e cultural duma parte significativa 

da população mundial… também é verdade que criou vários mitos: Da cidade 

como espaço do ter; do poder da tecnologia; da quantidade; da igualdade. 

Produziu, de igual modo, alguns problemas: a massificação despersonalizante; 

a exclusão social; a questão dos fundamentalismos; o desemprego; a 

insegurança; as rupturas ambientais. A sociedade evidencia, cada vez com 

maior nitidez, a necessidade de mudança de paradigmas. Paradigmas 

assentes no princípio de diminuição de custos, no princípio de qualidade, no 

princípio de diversificação e no princípio de delegação de decisões do centro 

para a periferia. É aqui que se fala na necessidade de promovermos a 

participação cidadã em torno de um projecto comum, desenvolvido pelas 

instituições que vivem na cidade como verdadeiros “actores” educativos e 

agentes da mudança.   

Perspectivada do lado da acção interventora na cidade, a ideia de 

Cidade Educadora comporta um conceito de cidade que dá unidade ao sistema 

humano, social e cultural em que os homens vivem e interagem e que serve de 

paradigma para ajuizar a capacidade ou potência educativa da cidade, através 

da educação formal, da educação informal e da educação não-formal (idem, p. 

164).  

Na diversidade de conceitos de cidade educadora, emerge aquele que 

coloca o Município no elo central da rede, quer seja na organização, na 

promoção e oferta de programas e serviços educativos, sociais e culturais, quer 

no apoio às actividades da sociedade civil nestes domínios, com vista ao 

estabelecimento de uma politica global que concretize um projecto educativo 

global da cidade. O Município deve organizar, mas também fomentar e motivar 

para que os demais agentes da cidade organizem e promovam eles próprios, 
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sem deixar nunca de clarificar bem os papéis de uma forma reguladora e 

rentabilizadora. Neste contexto, será necessário a elaboração de um projecto 

educativo comum à Escola e à Cidade, integrando de forma planeada e 

articulada os vários programas oferecidos pelos diversos agentes da cidade.  

Depois da pesquisa, leitura e reflexão de estudos e obras publicadas por 

diversos especialistas da matéria, após a elaboração de questionários e 

respectiva análise, decidimos estruturar a dissertação em seis capítulos e 

iniciamo-la com uma introdução. Passamos a abordar os itens que nos 

parecem indispensáveis:  

• O Capítulo I é dedicado ao desenvolvimento local. Aqui destaca-

se os desafios da Escola e da Educação, o papel das autarquias 

na óptica do desenvolvimento integrado, conceito de Projecto e 

Projecto Educativo de Escola, os desafios da Cidade Educadora / 

Município Educador e o Projecto Educativo de Cidade como 

resposta para os novos desígnios da sociedade. Damos ainda a 

conhecer a Carta das Cidades Educadoras e a Associação 

Internacional das Cidades Educadoras. 

• O Capitulo II é dedicado ao enquadramento legal de suporte para 

a actuação dos Municípios no que à Educação diz respeito; 

• No Capítulo III são abordados os aspectos metodológicos da 

investigação, concretamente a definição do problema, os 

objectivos do trabalho e a metodologia utilizada; 

• No Capítulo IV faz-se uma caracterização educativa e social da 

Área Metropolitana do Porto e são enumeradas as maiores 

problemáticas ao nível da Educação e da Formação Profissional, 

na óptica de cada Município;  

• O Capítulo V é um capítulo eminentemente prático, onde são 

abordados os modelos organizativos da Educação nos municípios 

da Área Metropolitana do Porto e caracterizados os projectos 

sócio-educativos de responsabilidade municipal nas suas mais 

diversas vertentes; 

• Por fim, no Capítulo VI partimos dos conceitos de avaliação, das 

modalidades de avaliação e dos modelos de monitorização, para 
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passarmos à análise dos projectos municipais de acordo com os 

princípios da Carta das Cidades Educadoras, bem como com os 

indicadores considerados determinantes na organização de 

projectos sócio-educativos.  

Seguem-se as conclusões, a bibliografia consultada e os anexos.  

É esta a ideia basilar deste estudo. Tivemos como referencia os 14 

Municípios da Área Metropolitana do Porto. Os seus resultados poderão vir a 

constituir-se, eles próprios, como documento de trabalho sustentador do 

reforço ou reformulação de propostas sociais, culturais e educacionais para os 

Municípios em referência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


