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INTRODUÇÃO 

Se o território é o suporte da atividade humana, as pessoas – enquanto seres humanos em 

relação com outros seres humanos – são o centro da cidade enquanto fenómeno global de 

apropriação do território. 

Como tal, urge entender, tratar e valorizar todos de forma equitativa e justa, fomentando 

uma integração plena de todas as comunidades, promovendo a harmonia dentro da 

diversidade que às mesmas deve caraterizar. 

Alargar, expandir, consolidar, aprofundar a noção de que “todos somos cidade” é o lema de 

atuação sobre comunidades “desfavorecidas” que, no final, se deseja parte integrante e 

indissociável da cidade. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES 

As comunidades consideradas prioritárias pelo Município de Guimarães integram os bairros 

e edifícios sociais municipais (Coradeiras, Mataduços, Monte de S. Pedro, Azurém, 

Creixomil, Mesão Frio e Urgeses) e os bairros sociais do IHRU (Atouguia e Emboladoura de 

Gondar), localizados nas freguesias de Azurém, Creixomil, Fermentões, S. Paio, Mesão Frio 

e Urgeses. Estes núcleos foram construídos nas últimas 50 décadas, sendo os mais antigos 

da época do Estado Novo (Bairro Municipal de Urgeses), e outros do período pós 25 de Abril 

de 1974 (Atouguia e Emboladoura), quando se criaram programas de apoio à construção e 

reabilitação de bairros e serviços municipais de habitação. A partir de 1997, há um maior 

intervencionismo da autarquia, com o Programa Especial de Realojamento (PER) para 

famílias residentes em barracas, ou locais não destinados à habitação. Este programa 

permitiu realojar 398 famílias em 6 empreendimentos de habitação social (Coradeiras, 

Mataduços, Monte S. Pedro, Azurém, Creixomil e Mesão Frio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS 
GUIMARÃES 
SETEMBRO 2015 
7 

 
     

 

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

Residem nas freguesias onde se inserem estas comunidades 38.892 pessoas, representando 

24,59% do total da população do concelho. Relativamente a 2001 verificou-se um aumento 

de 3,44% de população residente, ao contrário do verificado no concelho que perdeu 0,91% 

da sua população relativamente a 2001 (Censos de 2011). 

As comunidades desfavorecidas selecionadas estão integradas em 12 complexos de 

habitação social, concentrados maioritariamente na cidade, traduzindo-se em 1842 

habitações. Destas, 1643 são propriedade pública e 199 propriedade privada (alienados 

pelo Estado na modalidade de propriedade resolúvel). 

O parque de habitação social é propriedade do Município de Guimarães, num total de 493 

habitações distribuídas por 29 edifícios, e do IHRU (1150 fogos) distribuídos por 17 edifícios. 

No conjunto, alberga cerca de 6000 pessoas, 500 das quais, aquando do seu realojamento, 

viviam em condições de habitabilidade classificadas como barracas, situações abarracadas 

ou locais não destinados à habitação. 

2.1.1. Os complexos habitacionais do Município 

I. Comunidade de Azurém - localiza-se na freguesia do mesmo nome. Construída em 

1997, compõe-se por um edifício com 25 fogos (T2, T3 e T4) e espaços não habitacionais 

(lavandarias individuais e garagem com lugares de aparcamento). Residem 25 famílias 

(19 nucleares e 6 monoparentais) num total de 81 pessoas realojadas por via de 

processos de expropriação municipal. A média de idades é de 45 anos. 37% das famílias 

tem um rendimento inferior ao SMN e as atividades profissionais predominantes são 

nas áreas têxtil, calçado e construção civil. 

Imagem 1 | Comunidade de Azurém 

           

www.bingmaps.com 
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II. Comunidade de Creixomil - localiza-se na freguesia do mesmo nome. Construída em 

2001, compõe-se por um edifício com 72 fogos (T1, T2, T3 e T4) e espaços não 

habitacionais (92m2 localizados no r/c para de projetos sociais, garagem para uso de 

armazém municipal). Residem 73 famílias, num total de 240 pessoas (44% com idade 

inferior a 20 anos e 38% entre os 30 aos 50 anos). Mais 55% da população adulta tem 

uma escolaridade até ao 1º ciclo e as atividades profissionais predominantes são nas 

áreas têxtil e calçado, limpeza e construção civil. 20% da população está desempregada. 

O edifício contém uma Residência Partilhada Masculina (2 famílias unipessoais). 

Imagem 2 | Comunidade de Creixomil 

 

www.bingmaps.com 

III. Comunidade de Mesão Frio - localiza-se na freguesia de Mesão Frio. Construída em 

2001, compõe-se por um edifício com 24 fogos (T1, T2, T3 e T4). Residem nesta 

comunidade 25 famílias, num total de 98 pessoas. 24% dos residentes é analfabeto e 

49% da população tem apenas o 1º ciclo de escolaridade. As atividades profissionais 

predominantes são na área da construção civil. A população residente é envelhecida. O 

edifício contém uma Residência partilhada masculina (2 famílias unipessoais). 

Imagem 3 | Comunidade de Mesão Frio 

 

www.bingmaps.com 
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IV. Comunidade de Urgeses - localiza-se na freguesia do mesmo nome e é constituída por 

3 núcleos residenciais: (1) O Empreendimento Social de Urgezes - construído em 2001 

compõe-se por um edifício com 32 fogos (T2, T3 e T4) e espaços não habitacionais 

(lavandarias individuais; uma garagem municipal; espaço no r/c destinado a projetos 

sociais. Residem nesta comunidade 35 famílias (50% monoparentais) num total de 130 

pessoas (42% desempenha profissões na área fabril e 18% estão desempregados. O 

edifício contém duas Residências Partilhadas masculinas (5 famílias unipessoais); (2) O 

Bairro Municipal de Urgezes localizado na freguesia de Urgezes - Construído na década 

de 60, compõe-se por 67 casas (T2 e T3). Residem nesta comunidade 67 famílias, num 

total de 186 pessoas (40% com idade superior a 50 anos e mais de 50% estão reformado. 

A atividade profissional predominante é na área dos serviços; (3) O Prédio de Habitação 

Coletiva - construído em 1975, compõe-se por 8 fogos onde residem 24 pessoas. O 

edificado encontra-se em mau estado de conservação, necessitando de obras de 

recuperação urgentes. 

Imagem 4 | Comunidade de Urgezes (edifício) 

 

www.bingmapas.com 

Imagem 5 | Comunidade de Urgezes (bairro) 

 

www.bingmapas.com 
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V. Comunidade de Mataduços - localiza-se na freguesia de Ferme ntões. Construída em 

2001, compõe-se por 60 fogos (T2,T3 e T4.) e um espaço não habitacional (T4 - centro 

de recursos). Residem nesta comunidade 64 famílias (38% são monoparentais 

femininas), num total de 250 pessoas (11% são reformados e 27% estão 

desempregados). As atividades profissionais predominantes são nas áreas fabril (30%), 

limpeza e construção civil (12%). Cada família possui um talhão de terreno para horta 

ou jardim. Existem 2 Residências Partilhadas (masculina e feminina) para 6 famílias 

unipessoais. 

Imagem 6 | Comunidade de Mataduços 

       

www.bingmaps.com 

VI. Comunidade de Monte S. Pedro - localiza-se na freguesia de Fermentões. Construída 

em 2001, compõe-se por 2 edifícios com 39 fogos (T2, T3 e T4) e por espaços não 

habitacionais (43,8 m2 para projetos sociais, um ringue desportivo e um parque infantil). 

Residem nesta comunidade 39 famílias num total de 180 pessoas com média de 45 anos. 

Mais de metade da população adulta não terminou o 1º ciclo de escolaridade. As 

atividades profissionais predominantes são nas áreas fabril e da restauração. 

Imagem 7 | Comunidade de Monte S. Pedro 

            

          www.bingmaps.com 
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VII. Comunidade de Coradeiras - localiza-se na freguesia de Fermentões. Construída em 

2002-2003 compõe-se por 98 fogos (T2, T3 e T4) e espaços não habitacionais (ringue 

desportivo; centro de recursos -T4). Previsto um parque infantil e um parque geriátrico 

de manutenção. Residem nesta comunidade 99 famílias (25 são beneficiárias de RSI), 

num total de 400 pessoas (30% desempregadas). A atividade profissional predominante 

é nas áreas fabril e da construção civil. Registam-se focos de delinquência juvenil e a 

comunidade envolvente tem uma imagem negativa do empreendimento. 

Imagem 8| Comunidade de Coradeiras 

 

www.bingmaps.com 

2.1.2. O parque habitacional do IHRU 

I. Comunidade da Nossa Senhora da Conceição - localiza-se na freguesia de Azurém. 

Construída na década de 70 compõe-se por quatro edifícios com 579 fogos (T1, T2, T3, 

T4 e T5) e dez espaços não habitacionais. Nesta comunidade prevalecem agregados com 

dois elementos, na maioria casal em idade não ativa sem dependentes e beneficiário do 

sistema de pensões. Segundo dados do GIP/IEFP, do total da população em idade ativa 

da freguesia de Azurém, 14,3% dos desempregados residem aqui. 

II. Comunidade de Atouguia - localiza-se na freguesia de S. Paio. Construída na década de 

70, compõe-se por 11 edifícios com 377 fogos (T1, T2, T3, T4 e T5) e 20 espaços não 

habitacionais. Nesta comunidade concentra-se a comunidade cigana do concelho, sendo 

contudo um número minoritário no total da população. Segundo dados do GIP/IEFP, do 

total de inscritos na freguesia de S. Paio, 30,5% residem nesta Comunidade. Um grande 

número de agregados familiares tem empregos precários ou práticas de trabalho 

atípicas, com abaixo do SMN. Muitas famílias estão desempregadas recentemente e 
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subsistem dos apoios da Segurança Social. Dados da Segurança Social/GAAS do n.º 

residentes na freguesia de S. Paio, 53% beneficiários da RSI residem nesta Comunidade. 

III. Comunidade de S. Gonçalo - localiza-se na freguesia de S. Paio. Construída na década 

de 70, compõe-se por um edifício com 80 fogos (T1, T2, T3, T4) e 20 espaços não 

habitacionais. A maioria da população é composta pelos primitivos arrendatários, 

sendo, por isso, mais envelhecida que nos restantes núcleos residenciais pertencentes 

ao IHRU. 

Imagem 9 | Conjunto parque habitacional cidade 

    

www.bingmaps.com 

IV. Comunidade da Emboladoura - localiza-se na freguesia de Gondar. Construída no início da década 

de 80, compõe-se por 6 edifícios com 249 fogos (T2, T3, T4 e T5) e 20 espaços não habitacionais. 

Segundo dados do GIP/IEFP, do total do n.º dos desempregados não subsidiados residentes na 

freguesia de Gondar, 23% residem aqui. A população apresenta vulnerabilidades (pobreza, 

desemprego, baixo nível de escolaridade, situações pontuais de alcoolismo e toxicodependência). 

O edificado tem uma localização periférica e encontra-se em mau estado de conservação.  

Imagem 10 |Comunidade da Emboladoura 

 

www.bingmapas.com 
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IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES  

Apesar do realojamento numa habitação social, a população residente nestas comunidades 

continua sem acesso pleno ao conjunto de sistemas sociais básicos como o social 

(associações culturais e desportivas), o económico (mercado de trabalho, proteção social), 

o institucional (sistema educativo, saúde, justiça) e o das referências simbólicas, o que 

condiciona o exercício pleno da sua cidadania. 

O baixo grau de instrução e o parco rendimento da maioria das famílias são variáveis a ter 

em consideração para a sua caracterização e para a sua análise explicativa. A população das 

comunidades sinalizadas apresenta baixos índices de escolaridade, sendo 5% da população 

adulta analfabeta, 46% possui o 1º ciclo; 22% o 2º ciclo, 17% o 3º ciclo, 8% o ensino 

secundário completo e 2% a licenciatura. Estes 2% referem-se a uma franja da população 

que nasceu já nestas comunidades. A comparação destes valores com os registados nas 

freguesias onde se inserem estas comunidades acentua o seu baixo nível de escolaridade. 

Efetivamente, a população adulta analfabeta é de 2,83%, possuindo o 1º ciclo, 28,29% e o 

2º ciclo 10,59%. Este diferencial acentua-se nos níveis de escolaridade mais elevados onde 

nas freguesias 16,7% da população tem o ensino secundário completo e 15,52% o ensino 

superior, (Censos 2011). 

As famílias apresentam rendimentos mensais baixos. 22% das famílias auferem um 

rendimento mensal inferior ao Salário Mínimo Nacional (SMN) e 34% apresentam um 

rendimento per capita inferior a €300,00. Estes números são importantes, porque 

determinam níveis reduzidos de satisfação das necessidades, destacando-se aqui as famílias 

monoparentais (28% dos agregados), especialmente vulneráveis e em situação de extrema 

dificuldade económica. Um número considerável de agregados familiares (35% são 

nucleares, 20% são unipessoais e 8% são famílias alargadas) residentes nestas comunidades 

revela dificuldades em conseguir manter-se pelo seu trabalho, acima de uma margem de 

rendimentos que lhes permita estar fora da proteção social do Estado. À data, cerca de 150 

famílias são beneficiárias de Rendimento Social de Inserção (RSI) e 62 pessoas receberam 

subsídios ao abrigo de regulamentos municipais. 

Não se verificando uma presença significativa de famílias imigrantes, as comunidades 

delimitadas neste plano integram uma população cigana de 0,5% do total da população. 

Apesar da inexistência de um estudo que permita uma análise mais profunda da população 

cigana, são claras as dificuldades de integração plena nas comunidades em que residem, 
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bem como no acesso ao emprego. Destaca-se igualmente o pouco investimento que fazem 

no percurso escolar dos mais novos, em especial do género feminino, sendo frequente a 

tradição cigana sobrepor-se à lei do Estado. 

Em matéria de emprego, os níveis de desemprego atingem valores elevados e a perspetiva 

de empregabilidade é reduzida: 35% da população está desempregada, da qual apenas 14% 

recebe subsídio de desemprego e 86% não aufere qualquer apoio. O desemprego e o 

endividamento são os grandes problemas das famílias residentes nestas comunidades, 

situação que se agravou nos últimos anos. Esta situação potencia o risco de desagregação 

social e representa uma rutura progressiva dos laços estruturantes, pela espiral de 

privações que provoca, potenciando sentimentos de insegurança, desestruturação da 

personalidade e desaparecimento de ritmos quotidianos. Assim, a esta taxa de desemprego 

torna-se preocupante, porque provoca pobreza, perda de status, de disciplina temporal e 

de rotina diária e a desagregação da vida familiar, incluindo formas de comportamentos 

antissociais e desviantes. 

Pela análise realizada pode afirmar-se que a população destas comunidades apresenta 

problemas específicos que decorrem dum círculo vicioso de pobreza assente em níveis 

elevados de desemprego de longa duração, em empregos precários e pouco qualificados, 

em baixos níveis de escolaridade, em contextos familiares e sociais desestruturados e em 

quadros de saúde muito debilitados onde são frequentes as doenças crónicas que afetam a 

população em idade ativa e, em particular, as pessoas com deficiência e as pessoas idosas. 

As problemáticas apresentadas são especialmente graves nas minorias étnicas, que têm 

uma representação significativa nestas comunidades. 

A concentração populacional nestas comunidades, em aglomerados bem delimitados e com 

características físicas e espaciais muito homogéneas, favorece o desenvolvimento de uma 

imagem adversa por parte das comunidades externas a estes territórios, com estigmas 

associados à residência, avolumados pelas próprias populações residentes que muitas vezes 

assumem comportamentos desafiadores, criando-se naturalmente um ambiente hostil em 

volta destas comunidades que tem implicações diretas na baixa autoimagem. 

A falta de rendimentos por parte de grande parte da população, associada ao facto do seu 

edificado ser gerido por entidades públicas e municipais, dificulta a sua requalificação em 

tempo útil, favorecendo a sua degradação. Algumas comunidades não estão dotadas de 

espaços verdes e de lazer, e de serviços sociais, para o bem-estar dos seus residentes. A 
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habitação social deve, assim, demonstrar uma dupla capacidade, quer na construção de um 

espaço relacional, quer na possibilidade de uma apropriação social desse espaço. Para além 

do impacto social que a preservação do edificado destas comunidades terá, a adoção de 

estratégias de reabilitação com implementação da eficiência energética irão conferir 

melhores condições de habitabilidade e de conforto. Tendo o parque de habitação social 

sido construído entre as décadas de 70 e 90, é reconhecida a falta de durabilidade e 

qualidade dos edifícios, com efeitos visíveis de degradação construtiva, urbana e social.  

PROJETOS SOCIAIS EM CURSO NAS COMUNIDADES 

Um conjunto alargado de projetos sociais (uns em curso, outros em fase candidatura) têm 

vindo a desenvolver-se nestas comunidades por várias entidades, e que a seguir 

apresentamos por, por área de Intervenção. 

3.2.1. No apoio às crianças e jovens: 

Projeto CSI-ESCOLHAS - promove a aquisição e consolidação de competências pessoais e 

sociais estruturantes nas crianças, nos jovens, nos seus familiares e na própria comunidade 

residente nas Comunidades da Cidade, contribuindo para a formação de identidades 

singulares plenamente integradas na sociedade. 

Apoio ao Estudo: espaço de acompanhamento ao estudo a crianças e jovens 

Projeto QI’s – promover o sucesso escolar e o desenvolvimento psicossocial. Parceria com 

a Universidade do Minho. 

Gabinete de atendimento psicológico e acompanhamento escolar - garante o 

acompanhamento psicológico a adultos e, em articulação com as escolas e famílias, das 

crianças e jovens. 

Programas de Férias Letivas – atividades lúdico-pedagógicas nos períodos de férias letivas. 

3.2.2. No apoio à Família e Comunidade:  

GAAS – Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Social - Protocolo Rendimento 

Social de Inserção (RSI) - resposta social integrada, sistemática e pluridireccionada da 

Segurança Social (ISS,IP).  

Banco Social - partilha de alimentos e outros bens, fomenta a solidariedade humana e a 

coesão social do concelho, melhorando as condições de vida das populações mais 

desfavorecidas. 
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Centro de Recursos de Coradeiras e Mataduços - Permite intervir com as famílias 

residentes em diferentes áreas. Equipado com recursos informáticos e acesso à internet, 

realiza workshops, sessões de leitura, de requisição de livros, atividades desportivas e 

culturais, entre outros. 

Projeto ABC do Animal – promove medidas de saúde pública junto das famílias com animais 

domésticos (vacinação, registos obrigatórios, cuidados de higiene, conduta animal). 

Apoio Social Municipal- Apoios em situações de emergência social, apoios sociais diversos 

e apoios à habitação. Assentam em regulamentos municipais e a sua verba está prevista no 

orçamento da Câmara Municipal.  

Gabinete de Consulta Jurídica - protocolo a Ordem dos Advogados, para assegurar o apoio 

jurídico a pessoas que por insuficiência económica, não possam contratar os serviços de 

consulta prestados por advogados. 

EIM - Espaço Informação Mulher - serviço que promove A igualdade de oportunidades e 

ações preventivas para diminuir desigualdades. Acompanha processos de situações de 

violência doméstica. 

3.2.3. No apoio ao Emprego: 

GIP – Gabinete de Inserção Profissional - apoia jovens e adultos na procura de emprego, 

na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho. 

Projeto Supera-te – apoia jovens entre os 17 e os 30 anos, na procura de emprego. 

No apoio a Pessoas Idosas: 

Ginástica Sénior – atividade física semanal para residentes com mais de 55 anos de idade. 

Programa Guimarães 65+ - Programa interinstitucional para prevenir o isolamento e as 

situações de negligência das pessoas idosas do concelho.  

3.2.4. No apoio ao exercício da cidadania: 

Projeto Associa-te – promoção da participação cívica e associativa e apoio técnico à criação 

e gestão de associações de moradores e associações juvenis.  

Carta da Cidadania Infanto-Juvenil – constrói de forma participada um documento de 

definição estratégica da promoção dos direitos das crianças e dos jovens no Município de 

Guimarães 
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Apresenta-se no Anexo 3 uma Ficha com informações mais detalhada de cada um destes 

Projetos. 

INTERVENÇÃO PAICD – OBJETIVOS E NECESSIDADES 

O Município de Guimarães projeta uma política social de habitação, não limitando a sua 

intervenção à dimensão urbanística e financeira do património. Intervindo nas várias 

frentes que influem o bem-estar dos indivíduos, é possível trabalhar no sentido de alcançar 

uma inclusão social das famílias destas comunidades. Considerando a oportunidade da 

presente candidatura urge intensificar a intervenção social nestas comunidades 

envolvendo-as e permitindo que as intervenções físicas diretas a efetuar no terreno 

concorram de uma forma visível e imediata para que as populações se sintam integradas no 

processo de desenvolvimento de um concelho, e que o seu município os inclui num 

processo de inovação e modernização.  

O município congregou esforços junto das instituições da sua Rede Social para apresentação 

de uma candidatura aos Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 3ª Geração). A 

efetivação desta candidatura, que se encontra em apreciação por parte da entidade gestora 

do Programa, permitirá responder às orientações estratégicas do PDS 2015-2020 e também 

às necessidades destas comunidades, designadamente através duma atuação integrada nas 

áreas do emprego, formação, qualificação; da intervenção familiar e parental preventiva da 

pobreza infantil e na capacitação da comunidade e das instituições, sendo as comunidades 

alvo da presente candidatura, um dos públicos preferenciais deste projeto. No Anexo 3 

referem-se as ações previstas em cada um dos eixos referidos. 

Está em preparação pelo Município candidaturas às Prioridades 9.1, com os Contratos de 

Emprego Inserção, o Programa Intermunicipal de Cultura para Todos, o Programa 

Intermunicipal de Apoio ao Voluntariado; à prioridade 9.4 com o Programa intermunicipal 

Idade+; à Prioridade 9.7 para Investimento em Infraestruturas sociais, e à Prioridade 10.1 

com um plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar do Ave. 

IDENTIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS  

A estratégia definida pelo município apresenta-se em coerência com as prioridades de 

política social e urbana estando planeadas diversas ações imateriais de cariz social, 
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nomeadamente projeto inseridos nos PI 9.1, 9.4, 9.7 e 10.1. e que complementam as 

intervenções materiais a realizar. Deste modo, o plano de ação do PAICD propõe a: 

1. Requalificação do espaço público com o objetivo de melhorar a imagem das 

comunidades; 

2. Requalificação do edificado, de modo a proporcionar melhores condições de vida; 

3. Requalificação dos equipamentos sociais, numa interação entre a comunidade e os 

serviços de apoio; 

4. Integração e aproximação às comunidades no restante território, para diminuir a 

exclusão social e física, existente. 

A estratégia de intervenção quer a nível municipal, quer a nível intermunicipal, centra-se 

em programas de promoção ao emprego, ao combate ao insucesso escolar e ao apoio às 

pessoas idosas, valorizando a inclusão cultural o voluntariado.  

A tabela que se segue apresenta os projetos sociais (em curso e em candidatura) 

circunscritos à área territorial em análise e que são a resposta às necessidades que foram 

descritas neste documento. 

Para cada projeto referido na coluna dos investimentos imateriais anexa-se uma ficha com 

informação mais detalhada. 

Quadro 1 |Comunidades / investimentos 

Complexos Habitacionais Investimentos Imateriais  Investimentos Físicos 

PARQUE HABITACIONAL DO MUNICÍPIO 
CLDS; Banco Social; GAAS RSI; 
Apoio Jurídico; EIM; GIP; GMR 65+; 
Carta da Cidadania Infanto-Juvenil 

Reabilitação do edificado 
habitacional 

Refuncionalização de espaços 

Criação e requalificação de espaço 
público 

Espaços comunitários 

Equipamentos 

Comunidade de Azurém 

ABC do Animal; Gabinete de 
psicologia e Acompanhamento 
Escolar; Atividade Desportiva 
Sénior; Educação parental; 
Programa Férias Letivas; Projeto 
“Supera-te” 

Comunidade de Creixomil 

ABC do Animal; Gabinete de 
psicologia e Acompanhamento 
Escolar; Atividade Desportiva 
Sénior; Educação parental; 
Programa Férias Letivas; Projeto 
“Supera-te” 

Comunidade de Mesão Frio ABC do Animal; Gabinete de 
psicologia e Acompanhamento 
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Escolar; Atividade Desportiva 
Sénior; Educação parental; 
Programa Férias Letivas; Projeto 
“Supera-te” 

Comunidade de Urgeses 

ABC do Animal; Gabinete de 
psicologia e Acompanhamento 
Escolar; Atividade Desportiva 
Sénior; Educação parental; 
Programa Férias Letivas; Projeto 
“Supera-te” 

Comunidade de Mataduços  

ABC do Animal; Centro de 
Recursos; Gabinete de psicologia e 
Acompanhamento Escolar; apoio 
ao Estudo; Atividade Desportiva 
Sénior; Educação parental; 
Programa Férias Letivas; Projeto 
“Crescer”; Projeto “Supera-te” 

Comunidade de Monte S. Pedro 

ABC do Animal; Centro de 
Recursos; Gabinete de psicologia e 
Acompanhamento Escolar; Apoio 
ao Estudo; Atividade Desportiva 
Sénior; Educação parental; 
Programa Férias Letivas; Programa 
de Promoção Cognitiva QI; Projeto 
“Supera-te” 

Comunidade de Coradeiras  

ABC do Animal; Centro de 
Recursos; Gabinete de psicologia e 
Acompanhamento Escolar; Apoio 
ao Estudo; Atividade Desportiva 
Sénior; Programa Férias Letivas; 
Educação parental; Projeto 
“Supera-te” 

PARQUE HABITACIONAL DO IHRU 
CLDS; CSI; Banco Social; GAAS RSI; 
Apoio Jurídico; EIM; GIP; GMR 65+; 
Carta da Cidadania Infanto-Juvenil 

Comunidade Nossa Senhora da Conceição  

CSI/Escolhas; CLDS; Banco Social; 
Apoio Social; Apoio Jurídico; 
Espaço Informação Mulher; GIP; 
Guimaraes 65+; Carta da Cidadania 
Infanto-Juvenil 

Comunidade de Atouguia  

CSI/Escolhas; CLDS; Banco Social; 
Apoio Social; Apoio Jurídico; 
Espaço Informação Mulher; GIP; 
Guimaraes 65+; Carta da Cidadania 
Infanto-Juvenil 

Comunidade de S. Gonçalo  

CSI/Escolhas; CLDS; Banco Social; 
Apoio Social; Apoio Jurídico; 
Espaço Informação Mulher; GIP; 
Guimaraes 65+; Carta da Cidadania 
Infanto-Juvenil 

Comunidade da Emboladoura  

CSI/Escolhas; CLDS; Banco Social; 
Apoio Social; Apoio Jurídico; 
Espaço Informação Mulher; GIP; 
Guimaraes 65+; Carta da Cidadania 
Infanto-Juvenil 
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CONCLUSÃO 

Porque, na verdade, se a cidade é o suporte, a história o contexto e a comunidade 

a sua expressão, é nas pessoas que se encontra a verdadeira razão de ser e existir 

a cidade… que só existe, porque existem pessoas!” 

Intervir sobre comunidades que, por uma razão ou outra, aparenta uma velocidade 

de integração e dinamização urbana mais lenta e de difícil desenvolvimento é, pois, 

chave para a construção de um território melhor, de todos e para todos! 


