
  

RELATÓRIO DE BALANÇO 2015 



 Relatório de Balanço CidadeMAIS’15 

2 

 

  



 Relatório de Balanço CidadeMAIS’15 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente relatório serve de balanço à 2ª edição do 

evento CidadeMAIS, que teve lugar na cidade do Porto, entre 

9 e 12 de Julho de 2015, nos Jardins do Palácio de Cristal. Este 

documento destina-se a todos os parceiros do evento, a quem 

pretendemos inclusive agradecer todo o apoio, crucial para o 

sucesso desta edição.  

 

Porto, 5 de Novembro de 2015, 

A equipa Porto de Raiz 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1 Como surgiu o CidadeMAIS 
Em Março de 2013 a Porto de Raiz forma-se com uma equipa jovem, dinâmica e multidisciplinar 

com vontade de transformar a realidade onde vive. 

A procura constante por bons exemplos na área do Ambiente e Sustentabilidade e a vontade de 

partilhá-los, assim como a vontade de estabelecer sinergias entre entidades do sector 

académico, empresarial, institucional e sociedade civil como uma estratégia eficaz para a 

sustentabilidade urbana, leva-a a projectar o evento CidadeMAIS. 

Posteriormente lança o desafio à BioRumo, uma empresa de Consultoria Ambiental, que se junta 

em Julho de 2013 numa parceria para a realização do primeiro evento de grande escala sobre 

Ambiente no Norte.  

Em Dezembro de 2013, a Câmara Municipal do Porto torna-se parceira na organização do evento 

e é escolhido o local para a sua realização, os Jardins do Palácio de Cristal e a Biblioteca Municipal 

Almeida Garrett. 

Sucedem-se encontros com várias entidades, algumas das quais se transformaram em 

promotoras e parceiras de conteúdos, media e/ou de comunicação do evento, dando origem ao 

evento anual CidadeMAIS (fig. 1). 

 

Fig. 1: Organograma do CidadeMAIS. 
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1.2 Conceito e Valores 
O CidadeMAIS é um evento anual que celebra o Ambiente e a Sustentabilidade na cidade. Tem 

como intuito ampliar a cultura urbana da sustentabilidade ambiental, social e económica através 

da criação de sinergias entre cidadãos, projectos, instituições, autarquias e empresas que 

inspiram. É um evento gratuito onde acontecem conferências, sessões de trabalho, oficinas, 

aulas abertas, espectáculos, uma praça empresarial e um mercado. 

Quanto aos seus valores, o CidadeMAIS assenta em três pilares: 

A COOPERAÇÃO é um pilar basilar da estrutura do evento. Desde o núcleo organizativo, aos 

promotores e às várias parcerias, são debatidas e geridas as expectativas e necessidades para 

se encontrar a forma mais frutífera de participação. Estabelecem-se, assim, relações baseadas 

na confiança e na partilha. 

A INTEGRAÇÃO é uma realidade inerente ao Ambiente, a este evento e é ainda um aspecto-

chave do conceito de Sustentabilidade. É a partir da integração da diversidade de elementos 

presentes na sociedade que esta dá um salto qualitativo e sustentado. A mudança de 

comportamentos deverá incluir todos os intervenientes e envolver a comunidade. 

A RESPONSABILIDADE surge do compromisso sólido que estabelecemos com a organização, os 

parceiros, o público, a região e a promoção de uma vida mais sustentável para um planeta 

saudável. 

O CidadeMAIS apresenta-se a TODOS que pretendam fazer parte de um mundo proactivo e de 

partilha, que queiram ouvir e contar a sua experiência, contribuir para a promoção de 

comportamentos conscientes e responsáveis na área do Ambiente e Sustentabilidade, em 

sociedade. Portanto, o CidadeMAIS destina-se a: 

 

- Crianças, Jovens, Adultos e Seniores; 

- Professores, Investigadores e Estudantes; 

- Infantários, ATL, Escolas e Universidades; 

- Pequenas, Médias e Grandes Empresas; 

- Cooperativas e Associações; 

- Público em geral. 
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1.3 CidadeMAIS 2014 – 1ª edição – apresentação breve 
O CidadeMAIS 2014 integrou as seguintes iniciativas: 

Iniciativas CidadeMAIS’14 Espaços CidadeMAIS’14 

WARM-UP Espaços icónicos da Cidade do Porto 

CONFERÊNCIAS Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett (BMAG) 

PRAÇA EMPRESARIAL  Foyer da BMAG 

PORTO+ Pavilhão Rosa Mota 

REDE+ Pavilhão Rosa Mota 

OFICINAS Jardins do Palácio de Cristal 

AULAS ABERTAS Jardins do Palácio de Cristal 

VISITAS GUIADAS Jardins do Palácio de Cristal 

MERCADEECO Jardins do Palácio de Cristal 

LAB+ Jardins do Palácio de Cristal 

ARTES E ESPECTÁCULOS Jardins do Palácio de Cristal 

Fig. 2: Iniciativas CidadeMAIS 2014. 

Dividiu-se em duas partes:  

- A primeira parte, o WARM-UP, teve como objectivo divulgar alguns espaços icónicos de lazer 

e de educação promotores activos do desenvolvimento sustentável da cidade do Porto. Estas 

iniciativas tiveram lugar nos dias 7, 8 e 9 de Julho;  

- A segunda parte do CIDADE+ decorreu no Palácio de Cristal, no Auditório e no Foyer da 

Biblioteca Municipal Almeida Garrett (BMAG), no Centro de Educação Ambiental e nos Jardins, 

concentrando um conjunto amplo de actividades nos dias 10, 11, 12 e 13 de Julho.  

As actividades apresentadas no CIDADE+ 2014 foram dinamizadas por promotores e parceiros e 

contaram com os patrocínios da Recolte e SUMA.  

Contando com cerca de ano e meio de amadurecimento do projecto e após inúmeras reuniões 

com os seus parceiros, desde a ideia à concretização da 1ª Edição em Julho de 2014, o 

CIDADEMAIS 2014 traduziu-se em 15 000 visitantes e juntou cerca de 370 intervenientes que se 

distribuíram por 7 conferências, 13 tertúlias, 4 sessões de trabalho e cerca de 50 oficinas e aulas 

abertas. 10 Espectáculos deram lugar à Arte e pontuaram o CIDADEMAIS sob a forma de Música, 

Dança e Poesia, elementos fundamentais da Sociedade. 54 notícias contaram a sua história. 

O CidadeMAIS 2014 permaneceu no espaço e prolongou-se no tempo; o Encontro fez o 

conhecimento circular dando origem a sinergias entre os seus participantes. 

Dos intervenientes de 2014 destacam-se os seguintes: 
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Rui Moreira 

Presidente da Câmara Municipal do Porto 

Sebastião Feyo 

Reitoria da Universidade do Porto 

Carlos Negreira Souto 

Alcaide do Ayuntamiento da Corunha 

Pimenta Machado 

Administrador da Região Hidrográfica do 

Norte 

Alexandre Quintanilha 

Instituto de Biologia Molecular e Celular 

Martín Fernández Prado 

Vereador do Meio Ambiente, 

Infraestruturas e Territorio do 

Ayuntamiento da Corunha 

Filipe Araújo 

Vereador da Inovação e Ambiente CMP 

Vladimiro Feliz 

Centro para a Excelência e Inovação na 

Indústria Automóvel 

Miguel de Castro Neto 

Secretário de Estado do Ordenamento do 

Território e da Conservação da Natureza 

Prof. Nick Tyler 

University College London 

Luis Serrano 

Country Manager do grupo Solvay para 

Portugal e Espanha e Presidente do BCSD 

Portugal 

José Fortunato 

Administrador da Sonae e vice-presidente 

do BCSD Portugal 

Rodney Irwin 

Managing Director – Redefining Value & 

Education do World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) 

Fernanda Freitas 

Jornalista                                                    

Eixo Norte Sul/Atmosfera M 

Joaquim Borges Gouveia 

Prof. Catedrático da U. Aveiro e 

Presidente do Conselho de Administração 

da Energaia 

Fig. 3: Intervenientes destacados na 1ª Edição do CidadeMAIS.  

 

O CidadeMAIS 2014 pode ser visto, em imagens, em:  

- Vídeo Síntese; 

- CIDADE+ | Porto e Corunha na Conferência de Abertura; 

- Cidade+ | O futuro das cidades pelos olhos de alguns oradores convidados. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1qnJBuAw5js&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=55dfkyBBusw
https://www.youtube.com/watch?v=feSCUKnXDGQ
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2. CidadeMAIS 2015 
O sucesso da primeira edição do evento motivou a projecção da segunda edição para Julho de 

2015. A sua estrutura manteve-se, havendo ligeiras adaptações à disponibilidade do espaço e 

ao orçamento disponível. A figura 4 sintetiza as iniciativas da 2ª edição do CidadeMAIS.  

Inicitivas CidadeMAIS’15 Espaços CidadeMAIS’15 

CONFERÊNCIAS Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett (BMAG) 

EXPOSIÇÕES 
- O AR NÃO SE VÊ, MAS SENTE-SE! (CCDR-n) 

- 150 ANOS DOS JARDINS DO PALÁCIO (CMP – Divisão de 
Parques Urbanos) 

Foyer da BMAG 

PRAÇA EMPRESARIAL Jardins do Palácio de Cristal 

LABORATÓRIO CRIATIVO 
- Conversas 
- Oficinas 

- Aulas Abertas 
- Visitas Guiadas 

Jardins do Palácio de Cristal 

MERCADECO Jardins do Palácio de Cristal 

ARTES E ESPECTÁCULOS Jardins do Palácio de Cristal 

Fig. 4: Iniciativas CidadeMAIS 2015. 

A maioria das parcerias, anteriormente estabelecidas, estabilizaram-se e surgiram novas 

parcerias que vieram reforçar o conceito, os objectivos e a missão do CidadeMAIS. 

A 2ª edição do CidadeMAIS teve como tema oficial um dos vectores mais importantes para a 

Sustentabilidade: o CONSUMO RESPONSÁVEL.  

O CidadeMAIS 2015 decorreu, à semelhança da 1ª edição, nos Jardins do Palácio de Cristal, no 

Auditório e no Foyer da Biblioteca Municipal Almeida Garrett (BMAG) (fig. 5), nos dias 09, 10, 11 

e 12 de Julho. Apresentou iniciativas dinamizadas por 8 promotores e 27 parceiros e voltou a 

contar com os patrocínios da Recolte e SUMA, juntando-se-lhe, este ano, o patrocinador Pena 

Aventura Park.  

No decorrer do primeiro semestre de 2015, a equipa do CidadeMAIS realizou um vasto número 

de reuniões com parceiros e promotores para oferecer, aos seus cerca de 20 000 visitantes, 

iniciativas de qualidade no âmbito da Sustentabilidade e do Ambiente ao longo de 4 dias. O 

CidadeMAIS 2015 juntou cerca de 400 intervenientes em 7 conferências, 11 conversas, 54 

oficinas incluindo visitas guiadas, 22 aulas abertas e 15 espectáculos que pontuaram o 

CidadeMAIS sob a forma de música, dança e teatro. O MercadECO juntou 27 participantes, a 

Praça Empresarial contou com 13 expositores e a Praça de Alimentação reuniu 5 espaços de 

restauração para servir os visitantes. 31 Notícias apresentaram o CidadeMAIS 2015.  
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3. MAPA GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Mapa Geral das áreas do CidadeMAIS 2015. 

 

4. INICIATIVAS CIDADEMAIS 2015  

4.1 Conferências 
As Conferências ocorrem no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett (fig. 6) e 

destinam-se ao debate de ideias e projectos no âmbito dos objectivos do CidadeMAIS. 

A estética do auditório cria o contexto para a iniciativa, que é a mais formal do CidadeMAIS. A 

disponibilidade de toda a equipa da BMAG facilita o sucesso do ciclo de Conferências do evento. 

O auditório possui equipamento necessário à sua concretização, embora em quantidade 

insuficiente e começa a manifestar desgaste.  

As acessibilidades disponíveis para aceder ao espaço permite a presença de público com 

mobilidade reduzida.  
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Fig. 6: Localização da Biblioteca Municipal Almeida Garrett. 

 

Nesta edição, as Conferências contaram com a parceria do BCSD – Conselho Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável, Projecto In my shoes – Cultura Inclusiva,do GRACE – Grupo de 

Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial e com a presença de diversos intervenientes nacionais 

oriundos do sector académico, empresarial, institucional e da sociedade civil (Fig.7, 8 e 9). 

 Promotor 

Quinta-feira, 09 de Julho 

10:30 CONFERÊNCIA DE ABERTURA: CONSUMO 
RESPONSÁVEL 

CidadeMAIS 

14:00 COMPETÊNCIAS CRÍTICAS DO CAPITAL HUMANO ATÉ 
2020 

BCSD 

16:30 A ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA DOS PROJETOS 
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

BCSD 

Sexta-feira, 10 de Julho 

10:00 AS COMUNIDADES LOCAIS E OS DESAFIOS DA 
ENERGIA – PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSUMO 

CidadeMAIS 

14:30 COMUNICAÇÃO PARA A INCLUSÃO In My Shoes - IMS 

17:00 ESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA: A VISÃO 
DOS STAKEHOLDERS 

Grace 

Sábado, 11 de Julho 

10:30 TRANSIÇÃO NO PORTO: MÃOS À OBRA! 
 
 

Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, Transição 
Portugal, Transition Network 

N.º TOTAL de participantes no público 278 

Fig. 7: Ciclo de Conferências CidadeMAIS 2015.  
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Dos vários intervenientes destacam-se os seguintes:  

Rui Moreira 

Presidente da Câmara Municipal do Porto 

Filipe Araújo 

Vereador do Pelouro da Inovação e 

Ambiente  

Maria Amélia Cupertino de Miranda 

Fundação Dr. António Cupertino de 

Miranda  

Isabel Barros  

Head of Talent Management & 

Development da Sonae  

Nuno Miguel Mariano  

Infraestruturas da NOS  

Fernanda Pargana  

Secretária Geral do BCSD Portugal  

Maria José Varandas 

 Centro de Filosofia da Universidade de 

Lisboa | Sociedade de Ética Ambiental 

Margarida Silva  

Escola Superior de Biotecnologia, Centro 

de Biotecnologia e Química Fina – 

Universidade Católica Portuguesa Porto 

Adélio Mendes  

Prof. Catedrático Centro de 

Competências para a Energia da 

Universidade do Porto - FEUP  

Pedro Sousa Lobo  

Cooperativa Copérnico  

Celmira Macedo  

EKUI | ISCE Douro 

Paulo Ferreira 

Porto Canal 

Joana Simões 

DECO Norte  

João Fernando Ramos 

Jornalista | RTP 

Filipa Pimentel 

Transition Network | EU Policy 

Coordinator  

Joaquim Mahando  

Alto Comissariado para as Migrações 

Fernando Ventura  

Coordenador de Ambiente da Jerónimo 

Martins Portugal 

Fig. 8: Intervenientes destacados na 2ª Edição do CidadeMAIS.  

 

A Conferência de Abertura e a Conferência sobre as Comunidades Locais e os Desafios da Energia 

tiveram uma boa afluência de público. Contrastam com as conferências, organizadas em 

parceria com os promotores BCSD, IMS e GRACE, que contaram com uma afluência menor de 

participantes. Neste sentido, a afluência de público ficou ainda aquém da meta desejada pela 

Organização e Parceiros.  

A aposta junto das entidades que constituem o público-alvo dentro dos vários temas das 

conferências será uma prioridade para 2016. 

Estima-se que cerca de 300 pessoas estiveram presentes no espaço das Conferências ao longo 

dos três dias. 

A organização do CidadeMAIS vê como prioridade estreitar a relação com os vários promotores 

das Conferências no sentido de estes fazerem um maior enquadramento da conferência no 

contexto do evento em que se realiza, tanto na comunicação prévia como durante o evento. 

É de destacar os conteúdos interessantes que foram trazidos ao ciclo de Conferências 

CidadeMAIS e se traduziram na agitação e, consequente intervenção pertinente do público. 

Apelando a uma maior dinâmica dos oradores e intervenção do público, a estrutura das 

conferências é também um dos aspectos mais importantes a destacar.  

O cenário deve ser destacado. A sua estética, ao procurar comunicar e fazer sentir as temáticas 

que o evento deu destaque, valorizou o espaço de Conferências e cumpriu com o objectivo de 

“cartão de visita” do CidadeMAIS.   
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Fig. 9: Destaques do Ciclo de Conferências do CidadeMAIS 2015.  

  

4.2 Praça Empresarial 
A Praça Empresarial (PE) é o local do CidadeMAIS destinado à mostra e activação de marcas e 

empresas de vários sectores que tenham como fio condutor a Sustentabilidade.  

A PE localiza-se num local estratégico, a fazer a ponte entre as áreas mais populares do 

CidadeMAIS, como o MercadECO e a BMAG onde se realizam as Conferências. 

A PE localizou-se na praça exterior da Biblioteca Municipal Almeida Garrett (BMAG) e contou 

com a presença de 12 expositores. Estiveram presentes as empresas: e-Bike, 

Tecniquitel/Corksorb, Solíndigos, DECO, Turismo do Centro, Prime Energy, Landlab, ALGAPlus, 

Lipor, Divisão de Ambiente da Câmara Municipal do Porto, Pena aventura Park e a Sustenta (fig. 

10). O stand da Lipor criou algum dinamismo na praça com o programa de oficinas que 

promoveu para vários públicos.  
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Fig. 10: Localização da 
Praça Empresarial e 
distribuição dos 
expositores. 

 

  
 

 

 

 
Fig. 11: Destaques da Praça Empresarial do CidadeMAIS 2015.  

A afluência de público ficou abaixo das expectativas, tanto da parte dos expositores como da 

organização, excepto nas oficinas promovidas pela Lipor.Num inquérito preliminar aos 

expositores, a maioria das empresas tinha como alvo um público mais empresarial ou 

institucional. No entanto tinham também o objectivo de testar os seus produtos junto do 

cidadão comum, que já previam ser a maioria do público-alvo deste evento. 
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A organização atribui o público reduzido à pouca afluência generalizada àquela área do evento, 

à própria estrutura da praça que criava um enclave fechado espacialmente ao principal canal de 

movimento de público, a alameda das Tílias. Fica a vontade de trabalhar numa próxima edição, 

uma divulgação que se abra a um leque mais variado de público de forma a incluir os nichos 

referidos pelos expositores.   

A localização das Hortas Hidropónicas da CMP na entrada deste espaço foram um aspecto 

positivo por servirem de convite vistoso à entrada e permanência na PE. 

 

4.3 MercadECO 
O MercadECO é um mercado de produtos ecológicos e/ou que tenham por base a 

Sustentabilidade. A escolha dos participantes, para além deste parâmetro, procura reunir 

também diversidade de produtos e entidades presentes, reunindo ONG’s, artesãos e pequenas 

empresas e movimentos civis com interesse na cidade do Porto. 

Participaram 27 expositores: 10 artesãos, 8 pequenas empresas, 6 ONG’s e 3 movimentos civis. 

Os produtos variaram entre a venda de hortícolas e outros produtos alimentares, a sistemas de 

jardinagem, utilitários para a casa, roupa e acessórios em segunda mão, instrumentos musicais, 

livros, massagens e outras terapias (fig. 12). 

Participantes 

Eyelite 

A Melhor Vela do Mundo 

Infinito Fim 

Loja da Maria 

Pão à Mão 

Acunpunctura e Massagem 

Avó Guida 

SanaGaia 

Lagar do Mel 

Mimo 

Quarto Crescente 

Rubisco + Living Wood 

BioMio 

Palavras Mutantes 

Campo Aberto 

Projecto Catapulta 

Musas 

AMEP 

Ecosol 

Transição Aveiro 

Terra Solta 

APVC - vale do coronado 

Escola Viva 

Zás Cogumelos 

MSarte 

Claudia Mata 

CoolGardening 

Fig. 12: Participantes do MercadECO do CidadeMAIS 2015.  
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O MercadECO instalou-se na área central da Alameda das Tílias, como exemplifica a figura 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Localização do MercadECO no CidadeMAIS 2015. 

Num inquérito preliminar os expositores apreciaram o evento no geral, as condições do espaço 

MercadECO, o contacto com a organização e a afluência de público. Relativamente às suas 

expectativas de vendas foi na sua maioria positivo. 

Na perspectiva da organização, a concentração espacial do MercadECO na zona referida da 

alameda e a aposta na diversidade de produtos foi um aspecto muito positivo.  

Embora tenha havido uma melhoria qualificativa quanto à organização e à estética desta área, 

é necessário melhorar a homogeneização das bancas, que pode passar pela actualização do 

regulamento ou pelo investimento da Organização em equipamento e cenário. A comunicação, 

a divulgação do MercadECO e as condições de armazenamento dos seus produtos são aspectos 

a melhorar para atrair mais participantes. 

Ao nível da afluência de público esta foi muito positiva. 
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Fig. 14: Destaques do MercadECO do CidadeMAIS 2015. 

 

4.4 Oficinas 
As Oficinas, teórico-práticas, distribuem-se pelos Jardins do Palácio de Cristal. Funcionam como 

momentos de partilha de conhecimentos, propostas e soluções, pedagógicos e científicos, sobre 

formas e estratégias simples de tornar a vida quotidiana mais sustentável, através de pequenas 

mudanças nos hábitos de cada um e através do conhecimento do Ambiente vivenciado.  

Os temas são o veículo da comunicação e aliam a criatividade, a novidade e o conhecimento na 

procura de um consumo responsável e partilhado, em sessões promovidas por patrocinadores 

e parceiros. 

As oficinas são direccionadas não só para crianças, mas também para adultos, e proporcionam 

momentos de proximidade entre o formador/monitor e o público.  

As 52 oficinas, promovidas por 35 parceiros e promotores, distribuíram-se, pelas Oficinas do 

Jardim, Pátio, Miradouro e Ponto de Encontro (fig. 5), nos dias 09 e 10 de Julho, 

maioritariamente direccionadas para infantários, escolas e atl, havendo apenas algumas 

actividades para jovens e adultos, e dias 11 e 12 de Julho, em regime livre para crianças, jovens, 

adultos e famílias (fig. 15).  
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Oficinas ou Visitas Guiadas Parceiros 

Quinta-feira, 9 DE JULHO 

Crianças 

14:30 DROPI DÁ O SALTO UNIFICAR 

15:30 NATUR-ARTE: AS FORMAS E AS TEXTURAS DAS PLANTAS ISABEL CASTRO FREITAS 

Crianças, jovens e adultos 

14:30 ESCOLHER BEM PARA VIVER FELIZ SOCIEDADE DE ÉTICA AMBIENTAL 

14:30 CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA  FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO 
DE MIRANDA 

14:30 PEDIPAPER NOS JARDINS DO PALÁCIO DE CRISTAL  CMP – DIVISÃO MUNICIPAL DE GESTÃO 
AMBIENTAL 

15:30 PROPAGAÇÃO E SEMENTEIRA  CMP – DIVISÃO MUNICIPAL DE JARDINS 

16:00 HORTA DA FORMIGA: SOBRAS REQUINTADAS LIPOR 

18:30 VISITA AOS 150 ANOS DOS JARDINS DO PALÁCIO  CMP – DIVISÃO DE PARQUES URBANOS 

Sexta-feira, 10 DE JULHO 

Crianças 

10:00 HERBÁRIO AUTÓCTONE 
CMP – DIVISÃO MUNICIPAL DE GESTÃO 
AMBIENTAL 

10:30 CURATIVOS URBANOS ARKIPLAY 

11:00 EDUCAÇÃO FINANCEIRA HOME IPSUM 

14:30 ROLOS COM PÉS E CABEÇA ROLOS COM PÉS E CABEÇA 

14:30 CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
FUNDAÇÃO DR. ANTÓNIO CUPERTINO 
DE MIRANDA 

14:30 VER PARA CRER TSUKURU 

14:30 VIVO NA ÁGUA MAS NÃO SOU PEIXE 
CMP – DIVISÃO MUNICIPAL DE GESTÃO 
AMBIENTAL 

16:00 QUEM MORA NOS RIOS? PROJECTO RIOS 

Jovens e adultos 

11:00 COMO SER MINDFUL NO TRABALHO OFICINA DE PSICOLOGIA 

16:00 ALIMENTAR A RUA UMA VIDA COMO A ARTE 

17:00 ADAPTAÇÃO DE DOCUMENTOS IN MY SHOES 

Público em geral  (crianças acompanhadas, jovens e adultos) 

10:00 PEDIPAPER NOS JARDINS DO PALÁCIO DE CRISTAL CMP – DIVISÃO MUNICIPAL DE GESTÃO 
AMBIENTAL 

10:00 OBSERVAÇÃO DE AVES FAPAS 

11:30 EXPERIÊNCIAS CIENTÍFICAS COM ÁGUA PAVILHÃO DA ÁGUA 

14:30 REU2ARTE LIPOR 

15:00 EXPERIÊNCIAS CIENTÍFICAS COM ÁGUA PAVILHÃO DA ÁGUA 

16:30 OBSERVAÇÃO DE MICROPLÁSTICOS DE AREIA RECOLHIDA NAS PRAIAS DO 
PORTO 

CIIMAR 

21:30 APAGAR AS LUZES PARA ACENDER AS ESTRELAS NUCLIO 

Sábado, 11 DE JULHO 

Crianças 

10:00 OFICINA DE PAPEL INCOMUNIDADE 

10:30 CURATIVOS URBANOS ARKIPLAY 

11:00 ROLOS COM PÉS E CABEÇA ROLOS COM PÉS E CABEÇA 

Jovens e adultos 

10:00 OS LÍQUENES E A CIDADE FAPAS 

10:30 ENERGIA FANTASMA DECO 

11:30 HORTA DA FORMIGA: COMPOSTAGEM CASEIRA LIPOR 

11:30 FOGÕES SOLARES ARMANDO HERCULANO, MARAGARIDA 
FEIJÓ 

14:30 TRANSIÇÃO NO PORTO: GRUPOS DE TRABALHO TRANSIÇÃO PORTUGAL, FUNDAÇÃO 
DR. ANTÓNIO CUPERTINO DE MIRANDA 

14:30 IOGURTE CASEIRO AVEIRO TRANSIÇÃO 

15:30 PATÉS VEGETARIANOS AVEIRO TRANSIÇÃO 

16:00 9 PALAVRAS ESSENCIAIS NA RELAÇÃO PAIS-FILHOS OFICINA DE PSICOLOGIA 

16:30 HORTA DA FORMIGA: HORTA NA VARANDA LIPOR 

16:30 OFICINA DE SABÃO INCOMUNIDADE 

Público em geral  (crianças acompanhadas, jovens e adultos) 

10:30 SKATE E LONGBOARD CACTUS 

14:30 PROPAGAÇÃO E SEMENTEIRA CMP – DIVISÃO MUNICIPAL DE JARDINS 

15:00 VISITA GUIADA AOS TANQUES DO JARDIM DAS VIRTUDES CHARCOS COM VIDA 

15:30 VISITA GUIADA ÀS ÁRVORES NATIVAS DOS JARDINS DO PALÁCIO DE CRISTAL PROJECTO FUTURO 100.000 ÁRVORES 

21:30 VISITA CRUISING ECOLÓGICO CACTUS 
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Domingo, 12 DE JULHO 

Jovens e adultos 

15:00 PLANEIE O SEU JARDIM ISABEL CASTRO FREITAS 

16:00 OFICINA DE GERMINADOS E LEITE VEGETAL – ALIMENTAÇÃO VIVA PROJETO ALIMENTO DESPERTO 

10:30 SKATE E LONGBOARD CACTUS 

10:30 REU2ARTE LIPOR 

10:30 CARTA À NATUREZA SOCIEDADE DE ÉTICA AMBIENTAL 

10:30 COMO PLANTAR UMA ÁRVORE PROJECTO 100.000 ÁRVORES 

11:00 “AVES DOS RIOS”, QUEM SÃO? ONDE AS PODEMOS ENCONTRAR? PROJECTO RIOS 

15:00 REU2ARTE LIPOR 

15:00 ORIENTAÇÃO, DESPORTO NA FLORESTA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA MONTANHA 

15:00 MAIS ASTRONOMIA – OBSERVAÇÃO SOLAR +Ciência 

N.º TOTAL de participantes (Participantes de actividades “Sem inscrição” e 
participantes não inscritos não contabilizados) 

552 

Fig. 15: Programação das 54 Oficinas do CidadeMAIS 2015.  

As oficinas distribuíram-se estrategicamente nos Jardins do Palácio de Cristal, funcionando 

como delimitação do recinto do evento e trazendo dinâmica ao seu funcionamento. 

O elevado número de parceiros e a reduzida repetição de oficinas trouxe diversidade de 

conteúdos ao evento, enriquecendo a sua programação. A afluência de público superou as 

expectativas perante o número elevado de oficinas. Apenas três oficinas foram canceladas por 

não reunirem, no dia anterior, o número mínimo de participantes. Contudo, nos dias para os 

quais estavam programadas houve procura por parte dos visitantes do CidadeMAIS.  

É de salientar que os temas mais procurados foram os relacionados com alimentação. 

Ao nível geral, as oficinas respeitaram os temas em destaque no CidadeMAIS, estavam com 

lotação preenchida e os formadores foram acompanhados pela equipa do evento.  

É de referir a importância de voluntários no acompanhamento na concretização deste tipo de 

actividades, sem os quais o seu bom funcionamento não seria possível. 

O material e o mobiliário disponível para a realização das oficinas permitiram o seu bom 

funcionamento (fig. 16).  
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Fig. 16: Destaques das Oficinas do CidadeMAIS 2015. 

 

4.5 Conversas 
As conversas reúnem, de forma livre e próxima, pessoas interessadas em debater questões 

emergentes da actualidade que produzem impacte no Ambiente, relacionadas com questões 

financeiras, culturais, sociais, espirituais e ambientais, valores, condicionantes, formas e 

perspectivas de vida, relações sociais e individuais e relação do individuo e da sociedade com a 

natureza. 

No CidadeMAIS’15 as conversas apresentadas traduziram-se na partilha de conhecimentos e de 

alguns projectos que sustentam uma rede de bens e serviços sociais, económicos e ambientais 

(fig. 17). 
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Conversas Parceiros 

Sexta-feira, 10 DE JULHO 

14:30 O PROJECTO RIOS Projecto Rios 

17:00 FAÇA DA SUA CASA UM AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL Habitat Saudável 

Sábado, 11 DE JULHO 

10:00 A IMPORTÂNCIA DAS MASSAS DE ÁGUA NAS CIDADES Charcos com Vida 

11:30 FENG SHUI, AMBIENTE E CONSUMO RESPONSÁVEL Go With’FLOW 

12:30 CONTRIBUTOS DA CARTA DA TERRA PARA UM CONSUMO 
RESPONSÁVEL 

Sociedade de Ética Ambiental 

15:30 A INVISÍVEL LEITURA DA REALIDADE Uma Vida como a Arte 

Domingo, 12 DE JULHO 

11:00 EVOLUSA – A ALMA PORTUGUESA E O FUTURO Awakened Life Project 

12:00 VIDA DESPERTA Awakened Life Project 

14:00 OS SEM-ABRIGO UNIRAM-SE EM MOVIMENTO Uma vida como a Arte 

15:00 VIDA EM TRANSIÇÃO Vida em Transição 

16:00 BIBLIOTECA HUMANA Associação Unificar 

N.º TOTAL de participantes (Participantes não inscritos não contabilizados) 131 

Fig. 17: Programação das 11 Conversas do CidadeMAIS 2015. 

O Espaço Conversas (fig. 5) localizou-se estrategicamente no extremo Norte da Alameda das 

Tílias dos Jardins do Palácio de Cristal, num espaço relativamente reservado, com proximidade 

à PE e à primeira Praça de Alimentação (PA).   

Os conteúdos relevaram-se diversificados e interessantes pela afluência do público, superando 

as expectativas em algumas Conversas. 

É de destacar a estrutura côncava de madeira que marca o cenário deste espaço, tendo recebido 

elogios, por parte dos formadores, não só quanto à sua estética mas principalmente quanto ao 

seu conforto acústico e aspecto acolhedor (fig. 18).  

  
 

 

 

 
Fig. 18: Destaques das Conversas do CidadeMAIS 2015. 

 



 Relatório de Balanço CidadeMAIS’15 

24 

4.6 Artes e Espectáculos 
A arte e o espectáculo são elementos que integram o conceito do CIDADEMAIS. Pontuam o 

evento sob a forma de música, teatro, dança e poesia, elementos fundamentais de uma 

sociedade. Funcionam como elementos atractivos de promoção de cultura, abrangendo outro 

tipo de visitantes. 

O CidadeMAIS 2015 apresentou uma programação artística diversificada com 15 momentos de 

espectáculo (Fig. 19). 

O artista Rui Pedro Claro, o Centro de Dança do Porto e a Cleanic foram entidades reincidentes.   

Artes e Espectáculos Parceiros 

Quinta-feira, 09 DE JULHO 

15:00 DJ SET NUAGE  Nuage 

17:00 Concerto RUI PEDRO CLARO  Rui Pedo Claro 

18:30 Concerto O PINTO Pedro Pinto 

Sexta-feira, 10 DE JULHO 

16:30 DJ SET MONI ROCKENROLLA MONI ROCKENROLLA 

19:00 Dança QUATRO ELEMENTOS  Centro de Dança do Porto 

Sábado, 11 DE JULHO 

16:30 Concerto CAPITÃO TORTILLA Capitão Tortilla 

18:30 Concerto ELIAS Elias 

Domingo, 12 DE JULHO 

11:00 Performance Expressiva LUZ E SOMBRA Cleanic 

14:30 DANÇA ORIENTAL (Charlotte Bispo & alunas) Charlotte Bispo 

15:00 Performance MAGNETITA Inês Castro Ribeiro, Camila Neves 

16:00 Teatro de Fantoches “AVENTURA NO JARDIM DA MARIA” 
OU ” A CULPA É DO CROCODILO“ 

João Sá 

17:00 Dança QUATRO ELEMENTOS Centro de Dança do Porto 

17:30 Dança e Bandeiras Koninklijke Kunstgroep Alkuone 

18:00 Performance MAGNETITA Inês Castro Ribeiro, Camila Neves 

18:30 Concerto WE BLESS THIS MESS WE BLESS THIS MESS 

Fig. 19: Programação dos Espectáculos do CidadeMAIS 2015. 

A programação desta área, especialmente dia 11 de Julho, Sábado, contava inicialmente com a 

organização, em parceria, da Sociedade Ponto Verde. Esta iria integrar o conceito “Concerto 

Mais Verde” no CidadeMAIS. Contudo a sua desistência, a quinze dias do evento como parceiro, 

impossibilitou a concretização de um programa mais ambicioso e atrasou a definição do 

programa oficial de artes e espectáculos do CidadeMAIS. 

A parceria com a Porto Lazer materializou-se na integração de espectáculos, por parte do Centro 

de Dança do Porto, Moni Rockenrolla e os belgas Koninklijke Kunstgroep Alkuone, que 

enriqueceram a programação.  

Todos estes espectáculos foram realizados em regime de parceria e gratuito. A falta de recursos 

financeiros limitou a escolha da programação e fez com que não fossem facilitadas as condições 

mínimas ideais para receber os seus intervenientes, segundo a perspectiva da organização. 
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Fig. 20: Destaques dos Espectáculos do CidadeMAIS 2015. 

 

4.7 Aulas Abertas 
As Aulas Abertas ocorrem de forma livre para crianças e adultos. Promovem o exercício físico de 

forma saudável, individualmente ou através de dinâmicas de grupo. Estas aulas levantam 

questões relacionadas com união, concentração, introspecção, bem-estar e saúde.  

Este ano o CidadeMAIS contou com aulas diversas de yoga, tai chi, pilates, danças, capoeira e 

meditação que se distribuíram pelos Espaços Danças, Fusão e Meditação (fig. 21). 

Aulas Abertas Parceiros 

Quinta-feira, 09 DE JULHO 

15:30 Yoga para crianças SANDRA GAIO 

Sexta-feira, 10 DE JULHO 

10h30 Happy Yoga YOGA4U 

16h30 Encontro Meditativo e Leitura da Aura KAI 

18h00 Yoga GINGER YOGA 

18h00 Buti Yoga YOGA4U 
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16h30 Encontro Meditativo e Leitura da Aura KAI 

Sábado, 11 DE JULHO 

09:00 Pilates PORTO LAZER 

10:00 Yoga PORTO LAZER 

11:00 Tai Chi PORTO LAZER 

14:30 Encontro Meditativo e Leitura da Aura KAI 

15:30 A Capoeira de Angola! 
CONTRAMESTRE FANTASMA – 
Wellington Ribeiro) 

16:30 Dançando a Vida CÂNDIDA GONÇALVES 

17:00 Qi Gong (Chi Kung) TERESA BASTO 

18:00 Hatha Yoga SANDRA GAIO 

Domingo, 12 DE JULHO 

09:30 Meditação Guiada PETER BAMPTON 

10:00 Yoga YOGA4U 

11:30 Yoga do Riso SANDRA GAIO 

15:00 Tai Chi PEDRO MAGALHÃES 

16:30 Encontro Meditativo e Leitura da Aura KAI 

16:30 Dança Criativa CRISTINA NOVO 

18:00 Happy Yoga YOGA4U 

19:00 Danças Tradicionais do Mundo: Folk RUTE MAR 

N.º TOTAL de participantes (Participantes não inscritos não contabilizados) 198 

Fig. 21: Programação das Aulas Abertas do CidadeMAIS 2015. 

A diversidade de aulas abertas foram, neste espaço, a novidade desta edição. 

Das 22 aulas promovidas apenas uma não se realizou devido à falta de participantes (Happy 

Yoga, dia 12 às 18.00). A falta de afluência a esta actividade, localizada no Espaço Danças no 

interior, poderá ser justificada pela localização da mesma, uma vez que, para além de não ser 

um espaço de passagem, o facto de ser um espaço interior demonstrou-se não atractivo para a 

sua realização.  

As restantes aulas sucederam e foram apreciadas por visitantes, como esperado (fig. 22).  

  
 

 

 

 
Fig. 22: Destaques das Aulas Abertas do CidadeMAIS 2015. 
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4.8 Praça da Alimentação 
A Praça da Alimentação (PA) foi uma estreia desta edição com o intuito de trazer mais 

dinamismo à área do jardim e também colmatar uma necessidade do espaço verde em si em 

restauração variada. Funcionou ainda como forma de facilitar uma permanência mais 

prolongada do público no evento. 

 

A primeira área escolhida para a PA foi na entrada da área do evento e no encontro do 

MercadECO, com a PE e o Espaço Conversas. A segunda zona demarcada para PA foi o troço da 

Alameda das Tílias em frente à Concha Acústica (fig. 23). 

Estiveram presentes a IMA Chayshop, a Fresca Inspiração, A Portuguesinha, a AMEP e a Cacau – 

Crepes & Smoothies. 

 

 

Fig. 23: Localização da Praça de Alimentação. 

 

5. O ESPAÇO DO CIDADEMAIS 
Na segunda edição do CidadeMAIS houve um debruçar cuidado sobre a organização do espaço 

do evento, tendo em conta as condicionantes financeiras e recursos humanos. Tentaram-se 

conjugar as características do jardim com actividades-chave e as principais áreas de circulação e 

de estadia de público com um cenário específico. 

A Alameda das Tílias foi assumida como o elemento espacial mais marcante do evento e 

portanto onde se concentraram praticamente todas as actividades. A entrada deste espaço foi 
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oficializada com a colocação de um posto de informação e de boas-vindas, que foi uma mais-

valia para a relação com o público e os seus intervenientes. 

 

5.1 Cenário 
Nesta edição, em colaboração com os serviços de carpintaria da Direcção Municipal de 

Ambiente e Serviços Urbanos da Câmara Municipal do Porto, foi criado mobiliário de apoio às 

actividades do CidadeMAIS (fig. 24). 

 

  
- Dome para o Espaço Conversas - Bancos e mesas para a Praça de 

Alimentação 

- Posto de boas-vindas e informação 
 

- Sofás e espreguiçadeiras para a área de 
concertos 

Fig. 24: Mobiliário do CidadeMAIS 2015.  

Esta edição viu uma melhoria significativa no tratamento do espaço ao nível cénico. No entanto 

há ainda vários aspectos a melhorar, como o incremento de mais zonas de estadia em locais de 

menos concentração de público, como é o caso da Praça Empresarial. As áreas formalmente 

designadas para actividades, sejam de oficinas ou conversas também precisam de ser reforçadas 

para estarem melhor demarcadas no espaço do jardim. 

A Porto Lazer cedeu os baloiços que ajudaram a criar um ambiente mais acolhedor (fig. 25). 
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Fig. 25: Baloiços da Porto Lazer no CidadeMAIS 2015.  

 

5.2 Sinalética 
A parceria com a Porto Lazer permitiu-nos ter acesso às suas estruturas de sinalética. Este 

aspecto tinha ficado na primeira edição como um dos pontos a trabalhar, algo que se conseguiu 

colmatar nesta edição. A sinalética, para além de ter a designação do espaço, era acompanhada 

pela programação respectiva.  

Fig. 26: Sinalética no CidadeMAIS 2015. 
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6. VOLUNTARIADO 
Em 2015, o voluntariado voltou a ter um papel fundamental no desenrolar do CidadeMAIS. 

Através das inscrições no website do evento foram registradas 23 candidaturas das quais 18 

foram aceites. Além destes, houve também mais 7 pessoas que espontaneamente 

demonstraram o seu interesse em participar junto da organização, perfilando-se assim um total 

de 25 voluntários. Estes, com idades compreendidas entre os 23 e os 51 anos, acompanharam a 

organização ao longo de uma semana, participando no processo de montagem do evento e, 

posteriormente, no acompanhamento das diversas actividades realizadas no seu decorrer. 

Paralelamente, repetiu-se também a parceria com a Profitecla, tendo participado no decorrer 

do evento 3 alunos do curso de Comunicação, que deram apoio ao Info Point, e 23 alunos do 

curso de Secretariado que prestaram apoio na recepção, credenciação e acompanhamento do 

ciclo de conferências do CidadeMAIS. 

 

7. COMUNICAÇÃO 

7.1 Parcerias 
Para a construção da imagem do CidadeMAIS contamos com a parceria com a MIEW Creative 

Agency, uma agência criativa de multimédia. Esta parceria foi feita sem envolver custos para a 

organização, no entanto, tendo em conta o importante trabalho que desenvolvem para o 

sucesso do evento é um custo que deverá começar a ser contabilizado em futuras edições. 

 

O nosso parceiro media oficial foi O Instalador, uma revista de especialidade na área de edifícios, 

energia e ambiente de distribuição mensal.  

 

A parceria com a Porto Lazer continua a ser uma mais-valia.  

 

7.2 Linha gráfica 
A linha gráfica do CidadeMAIS (fig. 27) teve origem na necessidade de actualizar e criar um novo 

logotipo que exprimisse o conceito, os valores e missão do CidadeMAIS, combinando as várias 

iniciativas que o evento apresenta e mostrando a potencial sinergético entre cidadãos, 

universidades, instituições, autarquias e empresas. 
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Fig. 27: Logotipo Geral, logótipos por área e ícones CidadeMAIS 2015.  

 

O design manteve-se nos restantes produtos de comunicação do CidadeMAIS (fig. 28, 29, 30 e 
31).  

 

Fig. 28: Banner CidadeMAIS 2015. 
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Fig. 29: Imagem para Outdoors, Flyers e Posters.                 Fig. 30: Programa para distribuição (formato A4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Programação para o recinto do CidadeMAIS 2015.  

 

7.3 Media 
Foram efectuados inúmeros contactos com os principais meios de comunicação social ao longo 

do processo de produção do evento no sentido de efectuar parcerias com os media, ou de 

assegurar a cobertura do evento por parte destes. Além das redacções dos principais jornais, 

revistas, rádios e televisões, foram também contactados os respectivos grupos empresariais 

responsáveis pela gestão destes, destacando-se o artigo do jornal Público e a notícia do jornal 

Destak. 
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Repetiu-se no entanto a parceria com a revista de especialidade O Instalador que fez um 

acompanhamento antes, durante e pós evento.  

A comunicação foi feita regularmente no canal do facebook da revista com publicações de 

notícias do CidadeMAIS. Foi colocado o banner do CidadeMAIS no site da revista, que se 

manteve online até ao dia seguinte ao encerramento do evento 

O evento foi ainda divulgado em notícia na edição da revista em papel de Julho-Agosto, depois 

de ter sido acompanhado pelo repórter fotografo José Alex Gandum que fez a reportagem do 

CidadeMAIS.   

 

Ao nível de web, houve um maior interesse no evento resultando numa série de artigos 

publicados em vários websites informativos. 
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Fig. 32: Destaques “Clipping” CidadeMAIS 2015.  

 

7.4 Site e Redes Sociais 

Fig. 33: Entrada do site . 

A concepção do website da edição de 2015 do CidadeMAIS esteve novamente a cargo da Miew 

- Creative Agency, tendo-se voltado a optar por uma plataforma Wordpress, devido à facilidade 

da gestão de conteúdos, visto o programa do evento ser extenso e necessitar de actualizações 

regulares. Desta forma puderam ser efectuadas por qualquer membro da equipa. 

   

  

  
Fig. 34: Páginas exemplo do site CidadeMAIS 2015.  
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Ao nível das redes sociais a aposta foi feita na promoção do evento via Facebook, visto esta ser 

a que abrange um maior número de utilizadores em Portugal e a que permite uma divulgação 

mais coerente e eficaz. 

Nas imagens que apresentamos abaixo poderá constatar-se o impacte e o crescimento de 

visualizações e de seguidores nos conteúdos publicados ao longo da semana do evento. 
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Fig. 35: Estatísticas de visualização e interacção da página de Facebook do CidadeMAIS.  

 

 



 Relatório de Balanço CidadeMAIS’15 

37 

8. RESULTADOS INQUÉRITOS DE SATISFAÇÃO 

8.1 Praça Empresarial 
Dos 13 participantes na Praça Empresarial, 9 expositores responderam a este inquérito. A sua 

análise demonstra que valorizaram o contacto com a organização. O espaço foi um dos pontos 

apontados como espaço suficientemente adequado à realização da Praça Empresarial.  

De um modo geral o cumprimento de objectivos foi avaliado como suficiente (nível 3), assim 

como o grau geral de satisfação. Metade dos participantes criou expectativas quanto a futuros 

potenciais negócios e quase a totalidade de participantes considerou a possibilidade de futura 

participação numa próxima edição.  

Fig. 36: Gráficos resultantes do inquérito de satisfação de participação na Praça Empresarial. 

 

8.2 MercadECO 
Os seguintes gráficos demonstram o grau de satisfação dos 12 (dos 27) mercadores que 

responderam ao inquérito de satisfação de participação no MercadECO do CidadeMAIS. O grau 

de satisfação dos participantes é elevada (entre os níveis 4 e os 5) e todos os mercadores que 

responderam a este inquérito consideram a sua participação na próxima edição. É visível o 

incumprimento quanto a expectativas de venda destes mercadores, assim como o quanto às 

expectativas do número de participantes. Esta percepção por parte dos mercadores pode dever-
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se ao facto do público do CidadeMAIS não ser especificamente um público direcionado para o 

comércio de compra e venda directa. 

É de referir que 10 dos 27 participantes do MercadECO desta edição participaram na edição de 

2014 do evento.  

É importante ainda referir que relativamente às suas expectativas de vendas o saldo foi positivo. 

 

Fig. 37: Gráficos resultantes do inquérito de satisfação de participação no MercadECO. 

 

8.3 Praça de Alimentação 
De 5 apenas 2 expositores responderam, considerando cada um deles o contacto com a 

organização do evento e a sua disponibilidade na resolução de problemas fácil e rápida a muito 

fácil e muito rápida.  

Quanto às condições do espaço onde se instalaram, consideraram adequado e muito adequado. 

Ambas admitiram que os objectivos de divulgação do evento foram suficientemente cumpridos 

e que os objectivos de venda foram positivos. O grau geral de satisfação é muito satisfatório.  

Quanto ao número e ao perfil dos visitantes, consideram que foram cumpridas as expectativas 

e consideram uma futura participação.  
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8.4 Parceiros 
De 27 parceiros, 20 responderam ao inquérito. Os gráficos seguintes expõem o seu resultado. 

17 consideraram satisfatória e muito satisfatória a sua participação no CidadeMAIS e 26 dos 

parceiros que responderam ao inquérito consideram a participação na próxima edição. Pode-se 

considerar a Divulgação como o factor que correspondeu às expectativas de forma suficiente.    

Fig. 38: Gráficos resultantes do inquérito de satisfação a Parceiros do CidadeMAIS 2015.  

 

10. POTENCIALIDADES 
- Potencialidade de crescimento em parcerias, conteúdo e resultados do CidadeMAIS; 

- Potencialidade de promover inovação e tecnologia na área do Ambiente e Sustentabilidade; 

- Destaque do CidadeMAIS como um potencial marco em Ambiente e Sustentabilidade da cidade 

do Porto; 

- Poderá tornar-se numa marca verde da cidade que reúna e reflicta sobre questões, temas e 

novidades de interesse glocal; 

- Devido à transversalidade do âmbito deste evento, a Sustentabilidade, entende-se que o 

CidadeMAIS, evento primordial do Pelouro da Inovação e Ambiente, deverá crescer integrando 
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como parceiros outros pelouros da Câmara Municipal do Porto, como o Pelouro da Cultura e o 

do Urbanismo; 

- O CidadeMAIS tem o potencial de se transformar numa plataforma de informação e divulgação 

de estratégias e políticas sociais e ligadas ao território contribuindo para uma futura candidatura 

a fundos europeus. 

 

12. TESTEMUNHOS 
“Foi um privilégio fazer parte de um evento que honra a cidade, o país e o trabalho em prol de 

um ambiente mais saudável e um ser humano mais responsável.” 

Maria José Varandas - Sociedade de Ética Ambiental 

 

“Long live to CidadeMAIS! 

Que continue a aprender, a adaptar-se à realidade do Porto, a mostrar o que se faz por cá e a 

trazer inovações de lá.” 

Marta Pinto - Projecto 100 000 Árvores | Cre.Porto 

 

“É um bom momento para criar, cada vez mais, consciência da importância do movimento da 

transição.”       
Maria Amélia Cupertino de Miranda - Fundação Dr. António Cupertino de Miranda 

 

“Pretendemos felicitá-los pelo sucesso da iniciativa CidadeMAIS. A programação, as entidades 

presentes, a disponibilidade do staff e a concentração de público genuinamente interessado 

pelas questões do ambiente e sustentabilidade fizeram do CidadeMAIS um evento de 

excelência. 

É muito positivo o balanço que fazemos da nossa presença nesta edição do CidadeMAIS, 

destacando-se o impacto das Unidades Móveis de Sensibilização Ambiental alocadas - 

Cidadómetro, Lixoteca e Eco Kiosko Jr. - na sensibilização das crianças e famílias que visitaram 

os Jardins do Palácio de Cristal.   

Ao longo dos 4 dias de intervenção, abrangemos cerca de 1.000 alvos, que com muito interesse 

e entusiasmo exploraram as diversas atividades pedagógicas disponibilizadas, reforçando 

atitudes e rotinas de cidadania e urbanidade.” 

Luísa Oliveira - SUMA 

“Não queria deixar de agradecer uma vez mais a excelente oportunidade que me deram. Estou 

muito contente por poder ter estado presente na 2ª edição do CidadeMAIS, ainda que num 

formato um pouco diferente.” 

Helena Boissel - Participante do Mercado em 2015 e voluntária em 2014 

 

“O evento foi muito especial, bem frequentado, tranquilo, descontraído. Acho que as pessoas 

se sentiram muito bem. Eu senti-me bem. A organização está de parabéns e os voluntários 

também.” 

Ana Brandão - Voluntária CidadeMAIS 
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13. CONCLUSÃO 
A edição de 2015 do CidadeMAIS atingiu os seus objectivos gerais.  

Assim, podem-se elaborar as seguintes conclusões: 

- As verbas disponíveis para a produção do evento foram superiores às da primeira edição, mas 

ainda assim longe do ideal para a dimensão do evento e para concretização de todas as 

iniciativas propostas; 

- Houve um maior ao nível das parcerias estabelecidas, o que permitiu optimizá-las e tornar mais 

coerente a participação de todas as entidades envolvidas, embora ainda haja espaço para 

diversas melhorias; 

- O feedback do público geral, patrocinadores, promotores e parceiros foi extremamente 

positivo, tendo sido destacado por vários participantes o sentimento geral de identificação com 

os temas, harmonia e bem-estar; 

- A Praça Empresarial demonstrou ser uma área com bastante potencial e deve ser um dos 

principais focos de desenvolvimento nas próximas edições, trabalhando divulgação para 

público-nicho; 

- A grande generalidade dos espaços de programação atingiu ou superou as expectativas iniciais 

a nível de participação; 

- O modelo de Conferências apresentado e estrutura organizativa deverá ser repensado de 

forma a captar a qualidade e quantidade de público a que o evento se propõe;  

- Houve, uma vez mais, uma conexão entre o sector empresarial, autarquia, sociedade civil e 

institutos de ensino, sendo este uma das missões a que o CidadeMAIS se propõe; 

- O número inicial de visitantes previstos (20 000) foi alcançado, o que representa uma subida 

significativa em relação ao ano anterior (15 000); 

- As várias temáticas abordadas na programação do evento mostraram-se pertinentes e a 

participação geral comprova o interesse que estas despertam no público em geral. 

Após esta análise pode-se concluir que o CidadeMAIS é um evento com um grande potencial de 

crescimento caso consigam ser superados os seus principais constrangimentos. Não obstante os 

recursos reduzidos que actualmente dispõe, é capaz de mobilizar um número bastante 

significativo de pessoas, devido aos temas que aborda e que se revelam cada vez mais de 

interesse e importância geral, quer no que diz respeito a empresas, estabelecimentos de ensino, 

autarquias ou ao público em geral. Nesta lógica estão reunidas as condições para que o evento 

possa elevar as expectativas para as edições futuras, alargando a sua rede de parcerias e 

temáticas abordadas, visando a sua missão de reunião e partilha das melhores práticas em 

Ambiente e Sustentabilidade que aspiram a uma cidade “verde” de referência.  
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