ARU da Corujeira
Anexo 2 | Coesão social e segurança - Quadro de intervenção estratégica

Planos / Programas de referência
Desenvolvimento Local de Base Comunitária – Frente Atlântica
O Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) é uma abordagem territorial, através da
qual são implementadas Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) concebidas por Grupos de
Ação Local (GAL) com uma estreita ligação ao tecido social, económico e institucional de cada
território, visando o desenvolvimento, diversificação e competitividade da economia e a melhoria
das condições de vida das populações.
O instrumento regulamentar DLBC é financiado pelos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI), ao abrigo do Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020),
através de concurso e convite conjuntos da Autoridade de Gestão envolvida.
O projeto DLBC – Frente atlântica constitui uma parceria entre os municípios de Matosinhos,
Porto e Vila Nova de Gaia com o intuito de promover respostas aos problemas de pobreza, de
exclusão social e de abandono escolar, com ênfase em medidas de inovação e
empreendedorismo social em territórios urbanos desfavorecidos. Esta parceria concentra um
total de 84 entidades, sendo que destas 37 são do concelho do Porto, e de natureza pública e
privada, com diferentes públicos de atuação. Estas parcerias contribuem para a sustentação da
elaboração da EDL e para a sua execução, numa prestativa “bottom-up” associando-lhe uma
dimensão institucional de corresponsabilidade dos municípios envolvidos (“top-down”). A gestão
pertence ao Instituto Padre António Vieira (IPAV).
Os territórios que fazem parte do DLBC apresentam indicadores de exclusão social superior à
média dos concelhos. São áreas cuja sua vulnerabilidade se deve, em parte, às consequências
de processos de desindustrialização, do esvaziamento de atividades, da diminuição dos níveis
de empregabilidade, do declínio demográfico e do envelhecimento populacional, com reflexo no
ambiente urbano, nas condições de habitabilidade e na coesão social.
No caso do Concelho do Porto, a área de intervenção abrange as freguesias do Bonfim e de
Campanhã, abarcando um total de 16 bairros e cerca de 9.500 residentes. No caso da Freguesia
de Campanhã e no que concerne à ARU da Corujeira, estão abrangidos oito bairros sociais:
Cerco do Porto; Engenheiro Machado Vaz; Falcão; Monte da Bela; Bairro de São Roque da
Lameira; São Vicente de Paulo; e os Agrupamentos Habitacionais do Falcão e do Ilhéu.
A estratégia de desenvolvimento local foi definida tendo em especial atenção os seguintes
grupos sociais:
:

Crianças e jovens com problemas de abandono, insucesso e absentismo escolar;

:

Pessoas com perfil de empregabilidade difícil ou inempregáveis;

:

Desempregados, especialmente os de longa duração e inativos com perfil de
empregabilidade;
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:

Pessoas com iniciativa empresarial.

O programa de ação da DLBC – Frente Atlântica incide sobre os seguintes eixos/medidas:
:

Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos
que pretendam voltar ao mercado de trabalho;

:

Outras iniciativas concorrentes para os objetivos da politica educativa de âmbito
regional;

:

Projetos de empreendedorismo social, bem como a promoção de startups sociais;

:

Projetos de investimento para a expansão de pequenas e microempresas existentes de
base local ou para a criação de novas empresas e pequenos negócios,
designadamente na área da valorização e exploração de recursos endógenos, do
artesanato e da economia verde, incluindo o desenvolvimento de empresas em viveiros
de empresas.

2 | 10

ARU da Corujeira
Anexo 2 | Coesão social e segurança - Quadro de intervenção estratégica

Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas
O Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) é um dos Planos de
Ação incluídos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), o documento de
âmbito municipal que serve de suporte à contratualização dos municípios urbanos de nível
superior com os Programas Operacionais Regionais (no caso do Concelho do Porto com o Norte
2020) para acesso a financiamento comunitário no âmbito do desenvolvimento urbano.
O PAICD e as operações nele enquadradas, têm como objetivo específico a regeneração física,
económica e social de áreas carenciadas, incluindo bairros sociais ou conjuntos urbanos
similares onde residam comunidades desfavorecidas e respetivos equipamentos de utilização
coletiva para a promoção da inclusão social.
O PAICD incide sobre áreas inframunicipais com características sociofuncionais que evidenciem
a sua condição de área crítica do território municipal. No que concerne à ARU da Corujeira, é
abrangida no PAICD a Comunidade Desfavorecida do Vale de Campanhã - zona norte (Bairros
do Cerco e "Ilhas").
As ações estabelecidas no PAICD com abrangência nos territórios da ARU da Corujeira são as
seguintes:
Tipo de intervenção

Designação da intervenção

Localização
Concelho do Porto
Cerco

Combate ao insucesso e
abandono escolar

Clube de estudo
Música para todos
* Promover o acesso e o sucesso
dos percursos educativos das
crianças e jovens e reduzir o
abandono precoce da educação e
formação

Formação e inclusão de
desempregados de longa
duração

Workshops de empregabilidade

Concelho do Porto

Centro de inovação social
* Impulsionar iniciativas socialmente
empreendedoras para a
empregabilidade
Reforço da integração dos
moradores dos bairros sociais

Concelho do Porto

Iniciativas de apoio ao
empreendedorismo
Intervenções de
integração da população
Formação e inclusão de
desempregados de longa
duração; Formação
profissional de jovens
NEET

* Promover a inclusão social e a
inserção no mercado de trabalho de
públicos vulneráveis

A definida na candidatura ao PO
DLBC - Frente Atlântica

A definida na candidatura ao PO
DLBC - Frente Atlântica
Bairros de habitação municipal
A definida na candidatura ao PO
DLBC - Frente Atlântica

* Definida na candidatura ao Programa Operacional Desenvolvimento Local de Base Comunitária - Frente Atlântica
(Promotor: IPAV).
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Contrato Local de Segurança do Porto
O Contrato Local de Segurança (CLS) constitui um instrumento de cooperação institucional à
escala local entre administração central, autarquias e parceiros locais, em interação com a
comunidade, com vista à redução de vulnerabilidades sociais, à prevenção da delinquência
juvenil e à eliminação dos fatores criminógenos que contribuem para as taxas de criminalidade
identificadas nas áreas de intervenção.
O CLS é celebrado entre o Ministério da Admiração Interna e o Município do Porto e pertence à
tipologia “MAI Bairro”, especificamente vocacionada para as zonas urbanas de risco social e
muito direcionada para a prevenção e repressão da criminalidade associada aos Bairros do
Cerco e da Pasteleira.
Os planos de ação para os territórios abrangidos pelo CLS do Porto procuram, com base no
diagnóstico ao território, definir eixos estratégicos de ação e as medidas que se pretendem
desenvolver para atingir os objetivos propostos, identificar parceiros que podem contribuir para a
sua prossecução e calendarizar as diferentes atividades. O Plano inclui uma integração da
atividade das instituições e associações locais e inclui uma articulação entre as forças de
segurança locais e nacionais.
O Plano de Intervenção para o Bairro do Cerco encontra-se organizado em seis eixos de
intervenção:
:

Prevenção de delinquência juvenil;

:

Intervenção em espaço urbano;

:

Redução de vulnerabilidades sociais;

:

Promoção da cidadania;

:

Reintegração social;

:

Promoção do aumento do sentimento de segurança das populações.
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Quadro de referência estratégica | Coesão social e segurança
Planos / projetos de referência

Tipo de
intervenção

Cidadania e
integração social

Medidas / Ações

1
2
3

CLS2

DLBC
Frente
Atlântica3

Âmbito Territorial

Reconhecimento da identidade cultural e dentro do Estado de Direito

√

Bairro do Cerco

Promoção da autoestima dos jovens

√

Bairro do Cerco

Diluição de barreiras culturais e vivenciais entre o bairro e a cidade

√

Bairro do Cerco

Dar visibilidade ao território

√

Bairro do Cerco

Potenciar o sentimento de pertença

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

Desenvolvimento de formas de voluntariado das comunidades locais,
apelando a parcerias sem fins lucrativos (do tipo comunitário) e ao reforço
do espírito de vizinhança
Aplicação do Programa para Agressores de Violência Doméstica a
arguidos / condenados a medida judicial com imposição de sua frequência
Implementação de uma metodologia de intervenção integrada entre as
Equipas de Reinserção Social e as Associações de Apoio a Vítimas de
crimes de Violência Doméstica
Ações de sensibilização na área intercultural nas escolas, através do
Gabinete de Educação, formação e Mediação Intercultural do ACM
Reforço da integração dos moradores dos bairros sociais

Integração,
qualificação e
promoção do
espaço urbano /
Território

PAICD1

√

Identificação e sinalização das necessidades de reabilitação urbana dos
edificados ou alteração de infraestruturas
Identificação e sinalização de locais que possam proporcionar um
esconderijo e/ou servirem para o tráfico de droga ou a prática de crimes
contra o património
Requalificação do Edificado

Bairros de habitação municipal
√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

Plano Estratégico de Desenvolvimento Territorial – Plano de Ação Integrada para as Comunidades Desfavorecidas (2015).
Contrato Local de Segurança do Porto (2016).
Desenvolvimento Local de Base Comunitária, Frente Atlântica – Grupo de Ação Local Urbano (2015).
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Planos / projetos de referência

Tipo de
intervenção

Medidas / Ações

CLS2

DLBC
Frente
Atlântica3

Âmbito Territorial

Reocupação do Espaço Público

√

Bairro do Cerco

Educação Ambiental

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

Criação de espaços/murais autorizados para arte de grafitis, nos termos da
lei (promoção de “arte urbana”)
Envolvimento da comunidade no desenvolvimento de projetos de
revitalização do espaço público (ex. orçamentos participativos, virtuais ou
não; Projeto Dignilândia – Direitos Sociais através da educação para os
Direitos Humanos)
Criação de espaço para o Núcleo Operacional do CLS
Desenvolvimento, em parceria, de ações de sensibilização, de informação
ou lúdicas dirigidas a crianças e jovens
Identificação e sinalização das crianças e jovens em risco, nos termos da
lei, para as Entidades competentes
Ocupação de tempos livres - Projeto Orquestra “Bora Nessa” (Casa da
Música?)
Intervenção junto das famílias (promoção da responsabilidade parental)
Prevenção da
delinquência
juvenil e
Segurança da
população

PAICD1

Sinalização das crianças que faltam à escola e imediato contato com as
famílias
Acompanhamento de projetos de prevenção em contexto escolar (neste
momento não existe nenhum a decorrer)
Prestação de cuidados integrados a doentes toxicodependentes e doentes
com síndrome de abuso ou dependência de álcool, seguindo as
modalidades terapêuticas mais adequadas a cada situação, com vista ao
tratamento, redução de danos e reinserção
Desenvolvimento de ações/atividades promotoras do sucesso escolar, em
articulação com o projeto CERCA_TE
Inclusão de ações de âmbito desportivo – mobilizando, por exemplo,
recurso da escolinha de rugby do projeto CERCA_TE
Prevenção da violência doméstica, incluindo violência no namoro, em
articulação com UMAR
Formação na área da Igualdade de Género e Cidadania em espaço
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Planos / projetos de referência

Tipo de
intervenção

Medidas / Ações

PAICD1

CLS2

DLBC
Frente
Atlântica3

Âmbito Territorial

Escolar
Implementação de ProjetoPiloto de Prevenção e Combate ao Bullying (a
confirmar)

√

Bairro do Cerco

Potenciar o Sentimento de Segurança

√

Bairro do Cerco

Divulgação de conselhos úteis em matéria de prevenção criminal

√

Bairro do Cerco

Guardas noturnos?

√

Bairro do Cerco

Clube de Estudo

√

Concelho

Música para Todos

√

Cerco

Promover o acesso e o sucesso dos percursos educativos das crianças e
jovens e reduzir o abandono precoce da educação e formação;

Combate ao
insucesso e
abandono escolar
/ Ação escolar

Formação e

√

√

Melhorar a equidade no acesso à educação nos níveis pré-escolar, básico
e secundário (crianças e jovens com necessidades educativas especiais
e/ou com maior vulnerabilidade socioeconómica)

√

Criação de equipas interinstitucionais de alerta e intervenção precoce a
nível (inter)municipal (Redução do abandono precoce da educação e
formação)

√

Workshops de Empregabilidade

√

Bairros do Cerco do Porto;
Engenheiro Machado Vaz; Falcão;
Monte da Bela; Bairro de São
Roque da Lameira; São Vicente
de Paulo; e os Agrupamentos
Habitacionais do Falcão e do
Ilhéu
Bairros do Cerco do Porto;
Engenheiro Machado Vaz; Falcão;
Monte da Bela; Bairro de São
Roque da Lameira; São Vicente
de Paulo; e os Agrupamentos
Habitacionais do Falcão e do
Ilhéu
Bairros do Cerco do Porto;
Engenheiro Machado Vaz; Falcão;
Monte da Bela; Bairro de São
Roque da Lameira; São Vicente
de Paulo; e os Agrupamentos
Habitacionais do Falcão e do
Ilhéu
Concelho
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Planos / projetos de referência

Tipo de
intervenção

Medidas / Ações

PAICD1

CLS2

DLBC
Frente
Atlântica3

empregabilidade
Promover a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho de
públicos vulneráveis

√

√

Impulsionar iniciativas socialmente empreendedoras para a
empregabilidade

√

√

Implementação, consolidação e disseminação de respostas de educação
de segunda oportunidade inovadoras em articulação com atores locais de
educação, formação e emprego

√

Criação de emprego decorrentes de sinergias territoriais entre empresas,
entidades fornecedores e OES

√

Centro de Inovação Social
Empreendedorism
o e inovação
social

Apoiar o desenvolvimento de projetos de inovação social que otimizem
recursos endógenos e reabilitam as identidades locais

√

Âmbito Territorial
Bairros do Cerco do Porto;
Engenheiro Machado Vaz; Falcão;
Monte da Bela; Bairro de São
Roque da Lameira; São Vicente
de Paulo; e os Agrupamentos
Habitacionais do Falcão e do
Ilhéu
Bairros do Cerco do Porto;
Engenheiro Machado Vaz; Falcão;
Monte da Bela; Bairro de São
Roque da Lameira; São Vicente
de Paulo; e os Agrupamentos
Habitacionais do Falcão e do
Ilhéu
Bairros do Cerco do Porto;
Engenheiro Machado Vaz; Falcão;
Monte da Bela; Bairro de São
Roque da Lameira; São Vicente
de Paulo; e os Agrupamentos
Habitacionais do Falcão e do
Ilhéu
Bairros do Cerco do Porto;
Engenheiro Machado Vaz; Falcão;
Monte da Bela; Bairro de São
Roque da Lameira; São Vicente
de Paulo; e os Agrupamentos
Habitacionais do Falcão e do
Ilhéu
Concelho

√

Bairros do Cerco do Porto;
Engenheiro Machado Vaz; Falcão;
Monte da Bela; Bairro de São
Roque da Lameira; São Vicente
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Tipo de
intervenção

Prestação de
cuidados de
saúde / Redução
das
vulnerabilidades
sociais

Planos / projetos de referência
Medidas / Ações

PAICD1

CLS2

DLBC
Frente
Atlântica3

Implementação, avaliação e disseminação de projetos e programas
educativos formais e não formais de carácter inovador, envolvendo
diferentes atores da comunidade educativa

√

Apoio a viveiros de empreendedorismo económicos e sociais, ao nível
intermunicipal

√

Identificação e sinalização das situações de risco e das pessoas com
necessidades de apoios diversos para as Entidades competentes
Acompanhamento de projetos de reinserção cofinanciados pelo SICAD
(atualmente existe o projeto Incluir dinamizado pela entidade ASAS de
Ramalde, estando ainda o processo de renovação para os próximos dois
anos a decorrer)
Acompanhamento de projetos de redução de riscos e minimização de
danos cofinanciados pelo SICAD (atualmente existe o projeto Equipa Rua
Zona Histórica II dinamizado pela entidade ARRIMO, estando o processo
de renovação ainda pendente)
Sinalização dos casos individuais que indiciem ou apresentem fatores de
risco, em articulação com as autoridades de saúde na condução de
portadores de doença mental à urgência metropolitana de psiquiatria, para
avaliação clínico psiquiátrica e eventual internamento

Âmbito Territorial
de Paulo; e os Agrupamentos
Habitacionais do Falcão e do
Ilhéu
Bairros do Cerco do Porto;
Engenheiro Machado Vaz; Falcão;
Monte da Bela; Bairro de São
Roque da Lameira; São Vicente
de Paulo; e os Agrupamentos
Habitacionais do Falcão e do
Ilhéu
Bairros do Cerco do Porto;
Engenheiro Machado Vaz; Falcão;
Monte da Bela; Bairro de São
Roque da Lameira; São Vicente
de Paulo; e os Agrupamentos
Habitacionais do Falcão e do
Ilhéu

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

√

Bairro do Cerco

Utilização das Fichas de Avaliação de Risco (já aplicadas pelas FS)

√

Bairro do Cerco

Implementação de uma metodologia de intervenção integrada junto de

√

Bairro do Cerco
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Planos / projetos de referência

Tipo de
intervenção

Medidas / Ações

PAICD1

CLS2

DLBC
Frente
Atlântica3

Âmbito Territorial

vítimas e agressores de violência doméstica vigiados com recurso ao
sistema de vigilância eletrónica
Articulação com as entidades da Cidade que trabalham a VD

√

Bairro do Cerco

Microcrédito?

√

Bairro do Cerco

Medidas a elencar pelo MTSS

√

Bairro do Cerco
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