
  



2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serve o presente relatório para servir de balanço à 1ª 

edição do evento CIDADE+ que teve lugar na cidade do Porto 

entre 7 e 13 de Julho de 2014. Este documento destina-se aos 

parceiros deste evento, a quem pretendemos inclusive 

agradecer todo o apoio ao longo das várias fases do projecto, 

crucial para o sucesso do mesmo.  

Porto, 15 de Setembro de 2014, 

A equipa Porto de Raiz 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONCEITO CIDADE+ 

O CIDADE+ é um Evento que pretende celebrar a Cidadania, o Ambiente e o 

Desenvolvimento Sustentável em contexto urbano. É um evento gratuito onde se 

assume uma parceria conjunta entre todos os intervenientes e a comunidade activa. 

 

 

O CIDADE+ compromete-se em PROMOVER a PARTILHA de experiências, a EXPOSIÇÃO 

de projectos, o DEBATE de ideias, a TROCA de conhecimento e a CRIAÇÃO de propostas 

concretas no âmbito do Ambiente, Sustentabilidade e Cidadania, contando com a 

presença de diversos intervenientes nacionais e internacionais oriundos do sector 

académico, empresarial, institucional e sociedade civil. 

O encontro no CIDADE+ visa contribuir para um desenvolvimento mais Sustentável, 

contando com a participação de Todos os que intervêm no Ambiente.  
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1.2 A QUEM SE DESTINA 

O CIDADE+ destina-se a TODOS que pretendam fazer parte de um mundo proactivo e 

de partilha, ouvir e/ou contar a sua experiência, contribuir para um crescimento 

consciente, em sociedade, e fazer parte da mudança, seguindo exemplos de 

SUSTENTABILIDADE, CIDADANIA e de um AMBIENTE mais saudável. 

As iniciativas são direccionadas a: 

- Crianças, Jovens, Adultos e Seniores; 

- Professores, Investigadores, Empresários, Funcionários, Estudantes; 

- Infantários, ATLs, Escolas e Universidades; 

- Empresas; 

- Associações Ambientais e Sociais; 

- Intervenientes activos da Sociedade; 

- Público em geral. 
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2. CIDADE+ 2014 

O CIDADE+ 2014 dividiu-se em duas grandes partes.  

Uma primeira parte, o WARM-UP, que teve como objectivo divulgar alguns espaços 

icónicos de lazer e educação promotores activos no 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 Pavilhão Rosa Mota, 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. 

 

O CIDADE+ 2014 materializou-se nos números que se seguem: 

 

15 000 Visitantes 

372 Intervenientes 

2 Patrocinadores 

9 Promotores 

35 Parceiros 

137 Oradores 

87 Formadores 

7 Conferências 

4 Sessões de Trabalho (LAB+) 

11 Apresentações ou 

Workshops (REDE+) 

30 Oficinas 

7 Tertúlias 

6 Conversas Conscientes 

48 Expositores 

9 Aulas Abertas 

10 Espectáculos 

54 Notícias 
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2.1. WARM-UP 

O WARM-UP antecedeu os dias do CIDADE+ no Palácio de Cristal. Neste período 

promoveram-se actividades educativas e de lazer em diversos espaços da cidade do 

Porto como forma de os divulgar e promover actividades no âmbito do Ambiente, 

Sustentabilidade e Cidadania, nomeadamente aulas abertas, visitas guiadas, tertúlias 

e apresentação de um livro e de um documentário. 

2.1.1 AULAS ABERTAS  

Vários espaços de formação sociocultural e artística abriram as suas portas para 

darem a conhecer o seu trabalho, permitindo ao público usufruir de uma aula 

gratuitamente. O Yoga4U, Taol - Candal e Terra Solta foram os espaços que 

integraram o CIDADE+, dando-se a conhecer e proporcionando aulas de yoga e pilates, 

massagem de shiatsu, reiki, meditação e oficinas de hortas verticais.  

2.1.2 VISITAS GUIADAS 

Foram dinamizadas duas visitas pedagógicas, uma ao Parque de Serralves, 

dinamizada pela própria Fundação de Serralves, e uma outra ao Charco Maravilha do 

Parque da Cidade, que contou com a presença de especialistas do Projecto Charcos 

com Vida do CIBIO.  

Os temas compreenderam a observação de fauna e flora à arquitectura e à vivência 

que se sente no Porto.  

2.2.3 TERTÚLIAS 

Ocorreram duas tertúlias com o objectivo de focar questões ambientais que a 

sociedade enfrenta na actualidade.  

A primeira intitulou-se “Famílias Amigas do Ambiente” e ocorreu no Espaço atmosfera 

m. A tertúlia focou a importância de famílias “ambientalmente responsáveis”, a forma 

como todos, em família, podem fazer pela preservação do planeta, como as crianças 

podem ser educadas para cuidar do ambiente em comunidade e como se pode 

aprender com as famílias que já o fazem. 
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A segunda tertúlia focou a Ecologia e a Sociedade Civil. Esta ocorreu na Reitoria da 

Universidade do Porto e teve como objectivo convidar os presentes à reflexão acerca 

das origens da defesa do ambiente em Portugal e acerca das grandes questões 

ambientais que as ONG’s enfrentam na actualidade, não esquecendo que o ambiente 

é da responsabilidade de todos. “O que é que a população espera destas 

organizações?” foi também debatido, contando com a apresentação de projectos de 

referência das ONG presentes. 

2.2.4 LITERATURA E CINEMA 

Com o intuito de promover a literatura e o cinema no âmbito da Ecologia e Ambiente e 

de informar e consciencializar o cidadão para as várias dimensões do mundo que 

habita foi apresentado o livro “Verdes Anos” e projectado o documentário “Setúbal 

Verde”.  

O espaço atmosfera m foi o cenário para recuar às origens da defesa do Ambiente em 

Portugal, percorrendo mais de seis décadas. A obra ofereceu um enquadramento 

internacional das ideias ecologistas e da evolução dos partidos verdes na Europa 

Ocidental e permitiu conhecer melhor os principais partidos e associações ecologistas 

portugueses.  
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2.3 CONFERÊNCIAS  

As Conferências tiveram como principal intuito a promoção do debate de ideias e 

apresentação de projectos. Ocorreram no auditório da Biblioteca Municipal Almeida 

Garrett e contaram com a presença de diversos intervenientes nacionais e 

internacionais oriundos do sector académico, empresarial, institucional e da 

sociedade civil.  

Tema Principal 2014: Cidadania, Ambiente e Sustentabilidade nas Cidades. 

Número de conferências: 7. 

As conferências obtiveram, em média, 45% de ocupação de lugares disponíveis. 

 n.º presentes 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA: 

Cidadania, Ambiente e Sustentabilidade 
80 

A) Cidades Sustentáveis – Ambiente e Inovação no Horizonte 2020 56 

Tertúlia BCSD - A Gestão de Eventos Sustentáveis 60 

B) Sustentabilidade: As Prioridades das Empresas, Capital Humano e 

Eficiência Energética 
55 

C) Empreendedorismo e Sustentabilidade 62 

D) Valorizar a Biodiversidade 65 

E) Ambiente Urbano: Desafios Contemporâneos ao Planeamento 

Local 
50 
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2.4 LAB+ 

As sessões de trabalho LAB+ tiveram lugar no Pavilhão Rosa Mota. Decorreram de 

forma criativa procurando partilhar ideias, experiências e encontrar propostas para 

colmatar problemas concretos em matéria de sustentabilidade na cidade causados 

pela intensa transformação dos recursos naturais em ambiente urbano.  

Temas 2014: Gestão do Ambiente, Industria Têxtil, Ética Ambiental e Arte Urbana. 
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A forma como se gere o sistema terrestre, a reutilização de materiais, a vida humana, 

a ética ambiental e a arte foram os meios de comunicação da procura por um 

desenvolvimento sustentável na cidade.  

O espaço LAB+ dispunha de 35 lugares e as sessões ocorreriam com o mínimo de 10 

pessoas.  

 n.º presentes 

CONDOMÍNIO DA TERRA 

Sistema Terrestre como um Património Natural Intangível da 

Humanidade 

15 

CITEVE 

Que destino dar à roupa utilizada? 
19 

FUTURE CITIES 

Vida Humana nas Cidades do Futuro 
42 

SOCIEDADE DE ÉTICA AMBIENTAL 

Ética Ambiental para a construção de uma CIDADE+ 
14 

CIDADE+ 

Uma Cidade com Arte 
16 
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2.5 PORTO+ 

 As sessões PORTO+ concretizaram-

se em momentos de exposição e 

partilha de projectos que sustentam 

uma rede de bens e serviços sociais, 

económicos e ambientais.  

Os projectos apresentados visavam a 

transformação da comunidade 

global a partir da comunidade local 

procurando uma vida mais 

sustentável. As sessões 

contribuíram para a partilha de conhecimentos e para o fortalecimento dos projectos 

existentes e das comunidades locais e globais envolvidas. 

Estas sessões decorreram ao final da tarde (18h00 – 20h00) no espaço LAB+. 

PORTO+ n.º presentes 

Mobilidade Urbana 40 

Jardins Comestíveis 31 

Comunidades Locais 20 

Comunidades Globais 25 

  

2.6 REDE+ 

O REDE+ foi o espaço pensado para o encontro entre os intervenientes do CIDADE+, 

onde teve lugar a promoção do empreendedorismo social através da apresentação de 

projectos inovadores e criativos.  

As sessões REDE+ ocorreram no Pavilhão Rosa Mota e contaram com a presença de 

vários interessados na área do empreendedorismo social, pessoas desempregadas, 

pequenos e futuros empresários. Estiveram presentes pessoas de referência na área 

do empreendedorismo, nomeadamente Américo Mendes, António Batista, Carlos 

Rebelo, Palmira Macedo e Vítor Vieira, entre outros profissionais.  

Temas 2014: Mobilidade Urbana, Jardins 

Comestíveis, Comunidades Locais e 

Comunidades Globais. 
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Católica Porto (ATES) – Apresentação TSH: Prova que não cais nesta rede – 

InComunidade 
Liderança Ubuntu – IPAV Apresentação e reflexão acerca do 

workshop alusivo às “As vozes do 

silêncio” - NPISA Porto 
Speed Meeting Apresentação do livro “Conta-me 

como foi” - InComunidade 

“Estou desempregado e agora?” – GEPE Apresentação do livro “Acreditar” - 

IPAV 
Como aumentar o sucesso/visibilidade de 

uma empresa – Pari Passu 
Apresentação do livro e do 

documentário “GAS’ África: 25 Anos 

de Missões” - GAS África 
Educação para os Direitos Humanos – GAS’ 

África 
Mostra de projetos Católica Porto 

(ATES) 
Desmistificação da doença mental: responder e 

explicar mitos – (Re)Integrar 

O Projeto Social Nanocrédito 

 

 

 

 

 

 

2.7 MERCADECO e PRAÇA EMPRESARIAL 
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O MercadECO foi o espaço escolhido para a apresentação e comercialização de 

produtos que ajudam a pensar a sustentabilidade de uma forma integral. Este espaço 

primou pela diversidade, qualidade e criatividade e teve lugar na Alameda das Tílias 

dos Jardins do Palácio de Cristal. 

A Praça Empresarial foi o espaço dedicado às empresas e ao empreendedorismo com 

o intuito de se promoverem projectos empresariais na área do ambiente e do 

desenvolvimento sustentável e de se divulgaram práticas empresariais. Com este 

espaço pretendeu-se também promover a facilitação de negócios. 

 

2.7.1 Número de Expositores: 48  

SUMA Biofunny Quinta da Serrinha 
Coisas doces com 

stévia 

Recolte Beleza do Sal BioHabitus Gotas Frescas 

LandLab Tea & Oatcakes Casa da Miquinhas 
Quinta ecológica 

da Moita 

CACAU nunKI 
Da quinta para a 

mesa 
CAIS recicla 

Trinka Á flor da pele Flores SOS Racismo 

Cirurgias Urbanas Alfinete Casa de Encosturas Capapulta E5G 

Poligrid, Cidades 

Verdes 
Espaço da Maria, 

Relíquias Rebeldes 
Doces de outros 

tempos 

Associação 

Protecção Vale do 

Coronado 

Projecto Da_Vide João Wandschneider Lagar do Mel FAPAS 

Waypoint Anand Chainani Agrinemus Espaço Musas 

Canteiro d’Imagens Alexandre Poças Monte Mimo 
Á praça, Criar, Agir 

e Participar  

Naturchemis Gianfranco Innocenti Rede Cooperar Ecosol 

The Greatest Candle Quinta do Pedragal Ecozinha Compasso 
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2.7.2 Satisfação dos expositores 

a) Grau de Satisfação:  

7,4 (média, escala de 0 a 10, em 37 entidades inquiridas); 

 

b) Acompanhamento da Organização: 
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d) Cumprimento quanto a condições e expectativas: 

 

c) Data e horário: 

 

d) Percepção da Organização e do Conceito CIDADE+: 
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e) Perspectivas futuras: 
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2.8 OFICINAS 

As Oficinas do CIDADE+ distribuíram-se pelos Jardins e pelo Centro de Educação 

Ambiental do Palácio de Cristal. Funcionaram como momentos de partilha de 

conhecimentos pedagógicos e científicos sobre os ecossistemas que nos rodeiam. 

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

de pequenas mudanças nos hábitos de cada um, foram assuntos abordados. As 

oficinas eram direccionadas não só para crianças mas também para adultos. 

 

 

As actividades ocorreram nos dias 10 e 11 em regime escolar/atl, estando todas as 

actividades preenchidas por grupos de crianças, e dias 12 e 13 em regime livre para 

crianças e adultos. 

Science4You (espaço Activação de Marca) 
Projecto Rios (ASPEA) – Dos Jardins do 

Palácio à Ribeira de Massarelos 

ArkiPlay – Constrói a Tua CIDADE+ com a 

ArkiPlay 
Unificar – Dropi dá o Salto 

Projeto Vida Desperta – Mergulha na 

Natureza 
Pari Passu – World café para crianças 

Cor de Mim – Será o coração o jardim do meu 

corpo? 
Oficina de Psicologia – Be Mindful 

Centros de Educação Ambiental do 

Município do Porto – 10 anos de trabalho em 

rede 
Projeto Vida Desperta – Jardins Florestais 

Projeto Vida Desperta – Permacultura, 

Natureza e Eu 

Charcos com Vida – Construção e 

Recuperação de Charcos para a Vida 

Selvagem 

Sociedade de Ética Ambiental – Carta à 

Natureza 
Oficina de Psicologia – Retrato de Família 

LIPOR – REU2ARTE (Bijuteria Criativa) 
Projecto Workshop Alimentação Saudável – 

ComMedida 
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Oficina de Psicologia – Caras, carinhas e 

caretas 
Orientação, o desporto da floresta – 

Associação Amigos da Montanha 

Science4You (espaço Activação de Marca) 
Projecto Rios (ASPEA) – Dos Jardins do 

Palácio à Ribeira de Massarelos 

Sábados a contar nas bibliotecas municipais – Hora do Conto: Arvontade, o País das 

árvores de Lourdes Custódio e atelier “Um Pequeno Grande Gesto” 

 

 

 

 

 

  

  

 

2.9 CONVERSAS CONSCIENTES 
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As conversas conscientes 

aconteceram de forma livre e 

reuniram pessoas interessadas em 

debater questões emergentes da 

actualidade relacionadas com 

questões financeiras, culturais, 

sociais e ambientais, relações sociais 

e individuais, relação do individuo e da 

sociedade com a natureza, valores, condicionantes, formas e perspectivas de vida.   

Conversas Meditativas 

O potencial da comunidade - Projecto Vida Desperta 

Reiki – Princípios de cura - Kai, taol, candal 

Viver uma vida plena - Projecto Vida Desperta 

Leitura da Aura - Kai, taol, candal 

O Ego na cultura Portuguesa - Projecto Vida Desperta 

 

2.10  AULAS ABERTAS 

As aulas abertas ocorreram de forma livre para crianças e adultos. Pretenderam 

promover o exercício físico de forma 

saudável através de diferentes formas 

da prática de yoga, individualmente ou 

através de dinâmicas de grupo. Estas 

aulas levantaram questões relacionadas 

com união, concentração, bem-estar, 

saúde e inteligência emocional.  

GingerYoga – Yoga Para Todos 

Porto de Lazer – Taichi 
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Porto de Lazer – Yoga 

Cleanic – Yoga como Terapia 

 

2.11  ARTES E ESPECTÁCULO 

 

A arte e o espectáculo são elementos que integram o conceito do CIDADE+. No CIDADE+ 

2014 pontuaram o evento sob a forma de música, poesia e dança, elementos 

fundamentais de uma sociedade. Funcionaram como elementos atractivos elevando 

o número de visitantes. 

Rui Pedro Claro 

Speaker Corners do Porto – Uma Vida como a Arte 

Helena Sarmento e Ana Ribeiro – Uma Vida como a Arte 

Deambulação do Armindo – Uma Vida como a Arte 

Poesia a Monte – Uma Vida como a Arte 

Indivíduo 

Ollgoody’s 

Todavia, sempre a poesia – Associação Apuro 

Performance “SINTONIA” – Cleanic 
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Gapura 

Centro de Dança do Porto - “Viva Vivaldi” 

Mané Fernandes – BounceLab 
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2.12 VOLUNTÁRIOS 

 

Os Voluntários foram fundamentais na concretização do CIDADE+, tanto na sua 

preparação como durante as iniciativas promovidas.  

VOLUNTÁRIOS Por dia TOTAL 

Conferências 7 21 

LAB+ 2 6 

REDE+ 1 4 

PORTO+ 1 4 

MercadECO 2 8 

Oficinas 4 a 8 22 

Vídeo e Fotografia 2 a 3 18 

Assistência à Organização 2 8 
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Artes e Espectáculos 3 9 

Divulgação na Web 1 7 

Cenários e Montagens 4 a 8 14 

 

2.13 PROMOTORES, PATROCINADORES E PARCEIROS  

Todos os intervenientes, desde os patrocinadores aos visitantes, foram essenciais 

para o sucesso da 1ª edição do CIDADE+: 

- 2 Patrocinadores; 

- 16 Parceiros de conteúdo; 

- 2 Parceiros de comunicação; 

- 1 Parceiro media; 

- 12 Promotores. 
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2.14 LINHA GRÁFICA 

 

A linha gráfica foi criada e desenvolvida pela designer da equipa 

de Organização. 

 

 

2.15 SITE  

A estrutura do site foi desenvolvida pelos parceiros Miew. 

 

 

2.16 VIDEO PROMOCIONAL 

O vídeo promocional do CIDADE+ surgiu da parceria com a Point and Shoot. Foi 

divulgado nos diferentes meios e suportes de comunicação: site do CIDADE+, 

facebook do CIDADE+ e suportes digitais da Câmara Municipal do Porto. Os parceiros 

também desempenharam um papel importante na sua partilha.  

 

 

http://cidademais.pt/site/
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2.17 CENÁRIOS, MOBILIÁRIO E SINALÉTICA 

O cenário do CIDADE+ resultou de um trabalho conjunto entre a Organização do 

CIDADE+, a Point and Shoot, os Grandpa's Lab, a ArkiPlay, a oficina criativa Cais 

Recicla, a Câmara Municipal do Porto e a Porto de Lazer. 

O projecto foi pensado, em conjunto com a Organização, pela ArkiPlay e pelos 

Grandpa’s Lab para o auditório, e pela Point and Shoot para os jardins, REDE+ e LAB+. 

A Rua do Sol disponibilizou o esferovite a usar no cenário do auditório, a Divisão 

Municipal de Gestão Ambiental da Câmara Municipal do Porto cedeu cartão, pneus e 

paletes, o Horto Municipal disponibilizou as plantas, e as caixas de Super Bock foram 

cedidas para o evento pela UNICER por intermédio da oficina criativa Cais Recicla. A 

Cais Recicla disponibilizou ainda ferramentas para a construção do cenário. A Landlab 

disponibilizou algumas estruturas de suporte e plantas utilizadas no REDE+ e no bar 

do espaço REDE+ e LAB+. 

O mobiliário foi cedido para o evento pela Porto de Lazer. 

O cenário e a sinalética foram construídos pela equipa voluntária do CIDADE+ (cerca 

de 15 voluntários) e por dois membros da oficina criativa Cais Recicla. 

https://www.youtube.com/watch?v=mhuuX9RHTnw
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2.18 DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO 

- 300 Mupis distribuídos pela cidade do Porto (jardins e ruas); 

- 10 000 Flyers distribuídos antes e durante o evento; 

- 100 Posters distribuídos pela cidade do Porto e pelos parceiros; 

- Tela de divulgação no Palácio de Cristal; 

- 2 Roll-ups; 

- Cartazes distribuídos no espaço onde o CIDADE+ teve lugar; 

- Divulgação através de meios de comunicação de promotores e parceiros. 
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2.19 IMPRENSA 

De entre as entidades que deram destaque ao CIDADE+ encontra-se o Público, Visão, 

Pt Jornal, RTP notícias, Destak, A Voz local, Expresso, Porto24, JPN, Porto Canal, RTP 

TV, Smart Cities e Event Point.  

 

TIPOLOGIA DE NOTÍCIAS 

Divulgação por parceiro ou promotor  23 

Divulgação por outras entidades 3 

Notícias jornalísticas – jornal/revista 8 

Notícias – blog/portal 6 

Em programas televisivos 
4 (Sociedade Civil – RTP2; RTP 2 - Jornal 2; 

RTP Informação - 24 Horas; RTP 2 - 

Sociedade Civil) 

Em Programas de rádio 
2 (Rádio Nova e Antena 1 - 1 Minuto Pela 

Terra) 

Entrevistas – jornal/revista 7 

Vídeo notícias 1 (Câmara Municipal do Porto) 
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Destaques: 

 

26 de Maio de 2014 Lançamento da página de facebook CIDADE+. 

 

6 de Junho de 2014 Lançamento do site CIDADE+. 

13 de Junho de 2014 Lançamento do vídeo promocional do CIDADE+. 

16 de Junho de 2014  1ª Notícia acerca do CIDADE+, apresentada no portal 

da GREENSAVERS. 

 

24 de Junho de 2014 Apresentação do CIDADE+ no programa Sociedade 

Civil da RTP2. 

 

07 de Julho de 2014 Início do CIDADE+ com as iniciativas do WARM-UP. 

07 de Julho de 2014  Apresentação do CIDADE+ via rádio - Rádio Nova. 

 

10 de Julho de 2014  

 

Início das actividades do CIDADE+ no Palácio de 

Cristal. 

 

10 de Julho de 2014 Comentários de Filipe Araújo vereador da inovação e 

ambiente da Câmara Municipal do Porto no Jornal 2 da 

RTP2. 

 

10 de Julho de 2014 Declarações de Filipe Araújo vereador da inovação e 

ambiente da Câmara Municipal do Porto ao RTP 

Informação - 24 Horas. 
 

11 de Julho de 2014 Vídeo Notícia no canal youtube da Câmara Municipal 

do Porto referente à Abertura do CIDADE+. 

 

https://www.facebook.com/cidademais
http://cidademais.pt/site/
https://www.youtube.com/watch?v=mhuuX9RHTnw
http://greensavers.sapo.pt/2014/06/16/porto-recebe-festival-de-ambiente-e-sustentabilidade/
http://greensavers.sapo.pt/2014/06/16/porto-recebe-festival-de-ambiente-e-sustentabilidade/
http://www.rtp.pt/play/p1490/e158334/sociedade-civil-2014
http://www.rtp.pt/play/p1490/e158334/sociedade-civil-2014
http://www.radionova.fm/media/podcasts/6960
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=113734df-69e3-43ba-9e86-e3766603c265&userId=c5a44b8b-3a7a-461c-982c-eda9169f2cad
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=113734df-69e3-43ba-9e86-e3766603c265&userId=c5a44b8b-3a7a-461c-982c-eda9169f2cad
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=113734df-69e3-43ba-9e86-e3766603c265&userId=c5a44b8b-3a7a-461c-982c-eda9169f2cad
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a58a183a-297d-4f83-957f-32e0ad529cbc&userId=c5a44b8b-3a7a-461c-982c-eda9169f2cad
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a58a183a-297d-4f83-957f-32e0ad529cbc&userId=c5a44b8b-3a7a-461c-982c-eda9169f2cad
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a58a183a-297d-4f83-957f-32e0ad529cbc&userId=c5a44b8b-3a7a-461c-982c-eda9169f2cad
http://www.youtube.com/watch?v=55dfkyBBusw&list=UUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ
http://www.youtube.com/watch?v=55dfkyBBusw&list=UUJA5FonY5Wbh7jnlYtRNcGQ
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3. CONSTRANGIMENTOS 

- Reduzidos recursos financeiros ao longo do processo do CIDADE+; 

- Relativa dificuldade de acesso a grandes patrocinadores, possivelmente 

justificado pelo facto de ser uma primeira edição, o calendário ter sido limitado, 

existirem dificuldades financeiras no país e descentralização de potenciais 

patrocínios (98% dos patrocínios ficam em Lisboa); 

- Divulgação tardia provocada por obstáculos associados a uma 1ª Edição, resultando 

em afluência limitada em alguns espaços de programação; 

- No MercadECO os expositores demonstraram constrangimentos no que diz 

respeito às vendas, relembrando a data (verão e meados do mês) e o horário do 

MercadECO. 

 

4. POTENCIALIDADES 

- Maleabilidade do CIDADE+ o que permite uma fácil adaptação a formatos, 

temáticas e recursos financeiros disponíveis; 

- Opinião pública positiva; 

- Envolvimento activo de promotores e parceiros, parcerias institucionalizadas e 

manifestação de interesse dos mesmos e de potenciais parceiros; 

- Promoção de actividades lúdico-pedagógicas em vários formatos; 

- Presença de um número considerável de recursos humanos voluntários 

fundamentais para a concretização das actividades do CIDADE+; 

- A promoção de conversas informais entre os diversos intervenientes nos vários 

formatos de actividades do CIDADE+ estreitaram laços possibilitando a concretização 

de parcerias; 

- Contactos efectuados com novas entidades e pessoas; 
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- Cenários que funcionaram, principalmente o cenário das conferências, 

nomeadamente a utilização de videomapping; 

- Concretização de conferências interessantes demonstrado pelo público, 

nomeadamente a conferência de Planeamento Urbano;  

- As sessões do PORTO+ demonstraram-se interessantes pelo numeroso público 

presente;  

- Ao nível das oficinas, a oficina de orientação e a oficina de nutrição foram as 

oficinas com um maior número de inscrições no início das actividades e sem a 

existência de inscrições prévias, revelando um interesse elevado neste tipo de 

actividades; 

- As aulas abertas, embora sem inscrições prévias disponíveis tiveram uma adesão 

bastante significativa; 

- Foi demonstrado por várias empresas e entidades o interesse em participarem 

futuramente num modelo tipo “feira empresarial”; 

- Percepção da necessidade da reformulação do formato de cada iniciativa do 

CIDADE+. 
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5. CONCLUSÃO 

Embora a existência de constrangimentos associados a uma primeira edição, 

nomeadamente a recursos financeiros e humanos reduzidos e a obstáculos 

inesperados que foram surgindo, os objectivos a que o CIDADE+ se propôs foram 

alcançados: 

- As actividades propostas em qualquer um dos espaços sucederam e foram 

dinamizadas com sucesso; 

- O CIDADE+ promoveu o encontro entre vários agentes, determinantes e 

intervenientes na sociedade e no território, e a discussão nas temáticas que propunha 

debater; 

- Sucedeu-se a conexão entre empresas, instituições de ensino, sociedade civil, 

cidadãos comuns e a autarquia; 

- Foram realizadas parcerias no decorrer e após o CIDADE+; 

- Os parceiros e promotores mantiveram-se na realização do CIDADE+, tendo sido 

cooperantes em toda a sua programação; 

- Foi sentida harmonia e partilha durante a sua realização; 

- O número de visitantes foi alcançado - 15 000 visitantes - e os cidadãos mostraram-

se receptivos a um evento acerca do Ambiente, Sustentabilidade e Cidadania. 

 

Após a realização de uma primeira edição do CIDADE+ bem-sucedida é perceptivel a 

potencialidade e a oportunidade de concretização de um evento deste âmbito e com 

a missão a que se propõe. Portanto, considera-se que o evento reúne as condições 

necessárias para a concretização de uma próxima edição tendo todo o potencial de 

se tornar num evento anual.  
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6. DEPOIMENTOS 

 

“O Porto quer ser uma CIDADE+“ 

Rui Moreira (Presidente da Câmara do Porto) na sessão de Abertura no CIDADE+ 

  

“Em primeiro lugar, muitos parabéns pela organização do Cidade+. Sem dúvida que 

foi um evento que não deixou o Porto indiferente e que chegou a muitos outros 

pontos do país…deixo um obrigada, em nome do BCSD Portugal, por nos terem 

dado a oportunidade de fazer parte deste evento tão interessante. Para a nossa 

atividade é sempre relevante contactarmos com novos públicos, novas realidades 

e novas empresas.” 

Ana Marreiros (Gestora de Comunicação do BCSD Portugal) 

 

 

“Foram proporcionados óptimos momentos de reflexão e co-criação de novos 

pensamentos. Obrigada por terem juntado tantas cabeças e projectos 

diferentes.”  

Barbara Reis (Associação da Transumância e Natureza) 

 

 

“O evento correspondeu às expectativas criadas, com uma taxa de participantes 

razoável e com um interesse e uma dinâmica relevante. Consideramos que o 

evento foi bastante proveitoso, logo estamos satisfeitos com os resultados 

obtidos.” 

Emanuel Monteiro (Departamento de Educação, Comunicação e Relações 

Institucionais da LIPOR) 

 

 

“Foi muito bom ver que a Cidade e a Região estão preparadas para receber um 

evento com estas características!” 
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Marta Pinto (CREPorto; Universidade Católica Portuguesa; Embaixada da 

Florestas; Embaixada da Água) 

 

 

“É bom ver toda esta dinâmica!” 

Arq. Paisagista Teresa Andresen (Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto) 

 

 

“Gostei imenso e fico-vos muito grato pela iniciativa e realização de um ambiente 

muito bom…obrigado pela iniciativa, pelo convite e pela boa atmosfera que 

criaram!” 

Kai (Conversas Meditativas) 


