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15 outubro a 17 de novembro                                                 
Concurso de Fotografia
“Escutar a Cidade para a Transformar:                                                  
30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança”                                                                
Olhar a Cidade à luz da Convenção sobre os Direitos da Criança 
utilizando a câmara do smartphone para captar, evidenciar e 
consciencializar a relação da Cidade com as suas Crianças.

Participação de equipas de pais e filhos, alunos do 3º ciclo do 
ensino básico.

Mais informações no site da Cidade Educadora: 
www.m-almada.pt/cidadeeducadora 

18 novembro, 14h30/15h30 
Auditório da Direção Municipal de Obras,                                                      
Mobilidade e Urbanismo (Serviços Técnicos)                                                                   
Reunião Pública de Câmara
Momento evocativo do aniversário da Convenção sobre os 
Direitos da Criança (20 novembro) com a presença e 
participação de grupos de crianças no contexto formal da 
tomada de decisões para o Concelho e para os munícipes de 
Almada, incluindo designadamente, as crianças.

19 a 24 de novembro,
10h00/18h00 - 20h00/22h00
Átrio do Fórum Municipal Romeu Correia                              

Exposição de Trabalhos: “A Cidade dos Direitos”                                                                             
Apresentação/exposição pública dos trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos das escolas e das IPSS sobre os Direitos das 
Crianças. 

Inclui a apresentação do livro “A Cidade dos Direitos” ilustrado 
pelas crianças do pré-escolar da rede solidária.

27 de novembro, 9h30/17h00
Cineteatro Academia Almadense, Auditório Osvaldo Azinheira                                                                                         

“O Direito da Criança à Participação”- Seminário
(programa específico)

A Convenção dos Direitos da Criança (CDC) defende que a 
criança deve ter a devida importância e respeito, enquanto Ser, 
capaz de tomar decisões, com o reconhecimento das próprias 
competências e o atendimento das suas opiniões. 

Neste seminário, as apresentações do Prof. Dr. Manuel 
Sarmento e do Juiz Conselheiro Armando Leandro e de 
algumas boas práticas/experiências convidadas, ajudarão a 
aprofundar o tema e darão pistas para novos caminhos…

30 de novembro
Escola Básica e Secundária Professor Ruy Luís Gomes 
(Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes)                             
(programa específico)                                                                           

Dia Internacional da Cidade Educadora
É uma celebração internacional que tem como objetivo criar 
consciência sobre a importância da educação e dar visibilidade 
ao compromisso dos governos locais para a destacar como vetor 
gerador de bem-estar, convivência, prosperidade e coesão 
social.

Almada, cidade educadora sinaliza a comemoração deste dia, 
junto da comunidade educativa, devolvendo à cidade as 
imagens e vídeos recolhidos ao longo do mês de novembro. 
Integra o Programa do Encontro Autonomia e Flexibilidade 
Curricular |Projeto Mais Leitura, Mais Sucesso.
(Colaboração Agrupamento de Escolas Francisco Simões)

Entidades participantes:                                                                                     
- Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias não agrupadas 
- Associações de Pais e Encarregados de Educação                                           
- Câmara Municipal de Almada                                                                       
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Almada                                                     
- Instituições Particulares de Solidariedade Social                                                                               

Programa
9 de novembro, 10H00                                                              
EB Miquelina Pombo (Agrupamento de Escolas Elias Garcia) 

“Escutar a Cidade para a Transformar                                   
Direitos das Crianças e Participação                                
contributos para a transformação da Cidade!”
Sessão conjunta entre a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
de Almada e a Câmara Municipal de Almada, para a apresentação 
do programa de comemoração do Aniversário da Convenção dos 
Direitos da Criança e do Dia Internacional das Cidades Educadoras.

Será distribuída uma brochura sobre os Direitos das Crianças 
(Associação de Municípios da Região de Setúbal) seguindo-se uma 
iniciativa integrada no Projeto Mais Leitura Mais Sucesso, 
designada Biblioteca Escolar aberta à Comunidade.

7 de novembro, 21h30
8 de novembro, 15h00 e 21h30                                      
9 de novembro, 21h30                                                                        
Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça

Ciclo de Cinema “Pelos Direitos das Crianças”                                                                             
(programa específico)

Promovido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 
de Almada, em colaboração com a Câmara Municipal de Almada e 
com o Plano Nacional de Cinema, Ministério da Educação. Decorre 
entre 7 e 9 novembro, no Auditório Fernando Lopes Graça/Fórum 
Municipal Romeu Correia.                                      

9 de novembro, 10h00
EB Miquelina Pombo / Agrupamento Escolas Elias Garcia 
(Sobreda)

16 de novembro, 10h00                                                                      
Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada (Feijó)

23 de novembro, 10h00                                                              
Biblioteca Municipal Maria Lamas (Caparica)

30 de novembro                                                                       
Escola Sede Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes 
(Laranjeiro)

“Escutar a Cidade para a Transformar”
É o lema para a edição do Dia Internacional da Cidade Educadora 
2019. Escutar a cidade é um caminho de duplo sentido que deve ser 
percorrido tanto pelos governos locais como pelos agentes sociais da 
cidade num ir e vir constante, participativo e inclusivo.

Partindo deste lema a Câmara Municipal de Almada organiza, 
durante o mês de novembro, 4 momentos para escutar a cidade. 

Direitos das Crianças
e Participação

contributos para
a transformação da Cidade!                                                      

www.m-almada.pt/cidadeeducadora



Almada, Cidade Educadora, comemora,                                                                       
no dia 20 de novembro, o 30º aniversário                                                                                                                                    
da Convenção sobre os Direitos da Criança                          
e no dia 30 de novembro,                                                     
o Dia Internacional da Cidade Educadora.

Se a celebração do aniversário da Convenção sobre os 
Direitos da Criança reconhece a necessidade de promover e 
proteger eficazmente as crianças, a comemoração do Dia 
Internacional da Cidade Educadora tem como objetivo criar 
consciência sobre a importância da educação e dar 
visibilidade ao compromisso dos governos locais para a 
destacar como vetor gerador de bem-estar e coesão social.

Neste sentido, a CMA e a CPCJ de Almada, em colaboração 
com a comunidade educativa, promovem um programa de 
atividades a decorrer entre 7 e 30 de novembro.

O programa que se apresenta em conjunto visa promover a 
reflexão, o diálogo e a partilha de conhecimento, interesses 
e vontades que permitam atuar sobre a realidade quotidiana 
do nosso território social, congregando sinergias que 
conduzam ao progresso e ao bem-estar de todos, em especial 
dos mais novos da nossa comunidade. 

Garantir às crianças a proteção dos seus direitos 
consagrados na Convenção é um dos caminhos para a 
construção da Cidade Educadora.

Pare | Escute | Pense e Partilhe! 
Participe nesta construção!
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