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1. Enquadramento 
 

O Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto 

(doravante designado como “Plano”) constitui a resposta ao repto lançado à AMP para que 

organize o investimento a realizar em Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas 
das Áreas Metropolitanas, no âmbito da Componente C3 – Respostas Sociais – do Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR). 

Combater a pobreza e a exclusão social na Área Metropolitana do Porto implica considerar 

estes fenómenos na sua complexidade e na multiplicidade de facetas e incidências que 

assumem. Neste sentido, a abordagem adotada para a conceção e construção do Plano partiu 

do reconhecimento da natureza, dimensão e incidência das principais situações-problema que 

afetam os grupos sociais mais vulneráveis presentes neste território metropolitano, visando a 

subsequente identificação e caracterização de “Comunidades Desfavorecidas”. Relativamente 

a cada um daqueles grupos, a par da caracterização sumária dos respetivos perfis de 

vulnerabilidade social, é explicitada a sua expressão espacial e os modelos territoriais 

observáveis e equacionado um conjunto de vetores de intervenção prioritários a considerar. 

O diagnóstico sintético e a análise territorial realizados nestes moldes permitiram a 

conformação geográfica das seis intervenções territoriais que refletem e enquadram os perfis 

de vulnerabilidades sociais identificados, perfis que surgem partilhados por territórios 

supraconcelhios contíguos. A abordagem traduz-se no desenvolvimento de um plano de ação 

com caráter inevitavelmente multidimensional e multissetorial, que atende à expressão 

territorial diversificada das problemáticas sociais presentes na Área Metropolitana do Porto e 

que, por conseguinte, viabiliza a estruturação e concretização diferenciadas das próprias 

intervenções. 

Uma verdadeira ação sistémica direcionada para o c0mbate à pobreza e para a promoção da 

inclusão social das comunidades desfavorecidas exige, entretanto, intervenções de longo 

prazo, desenvolvidas no quadro de um processo transformativo que se prolongue e consolide 

no tempo. O presente Plano deverá, pois, responder às exigências do curto prazo, mas deverá 

igualmente prolongar-se, do ponto de vista da sua atualização e concretização no tempo, para 

lá do horizonte de 2026, isto é, para lá do período inicial durante o qual beneficiará de apoio no 

âmbito do PRR, estendendo-se até 2030, com o apoio, a partir de 2027, dos Fundos Europeus 

Estruturais de Investimento, designadamente através do Programa Operacional Regional do 

Norte. 
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2. Abordagem 
 

O recorte dos diferentes grupos sociais no tocante à sua vulnerabilidade, à desigualdade, à 

segregação, à pobreza e à exclusão social adota, no contexto metropolitano do Porto, e por 

referência aos contextos nacional e europeu, uma configuração específica particularmente 

complexa, que poderemos qualificar como multidimensional e multissetorial. As principais 

dimensões e setores a considerar no respetivo diagnóstico surgem intercruzadas e 

interpenetradas e podem ser genericamente descritas do seguinte modo:  

I. a condição etária e a posição no ciclo da vida traduzem maiores ou menores 

possibilidades em matéria de saúde, de integração económica e de participação social 

e cultural;  

II. a situação e processo de desenvolvimento dos diferentes territórios – centrais, urbanos, 

periféricos e/ou de baixa densidade – introduzem impactos diferenciados em termos 

de acessibilidade ao emprego, à saúde e, em geral, à qualidade de vida;  

III. os níveis de qualificação, os capitais escolares e profissionais e a distribuição de 

competências ditam também decisivamente as possibilidades de realização e 

integração social;  

IV. as matrizes culturais, identitárias e étnico-raciais das populações são, ainda, 

determinantes bem visíveis de processos mais ou menos bem-sucedidos de integração; 

V. o contexto sócio-histórico também assume um papel relevante: basta ver o impacto da 

crise económico-financeira pós-2009 nos modos de vida ou o atual impacto da 

pandemia na precarização e pauperização de muitos indivíduos e famílias;  

VI. as condições de existência e os mecanismos de integração social relacionados com o 

acesso e fruição de habitação digna, de um habitat com qualidade e de um espaço de 

realização comunitária e de sociabilidade e participação cívica revelam-se cruciais;  

VII. o acesso aos direitos sociais e aos apoios, serviços e prestações do Estado constituem 

fatores fulcrais de integração económica, social e cultural e de valorização pessoal e 

comunitária.  

Falar de população pobre e/ou excluída numa área metropolitana como a do Porto – falar aqui 

de “comunidades desfavorecidas” – não significa falar simplesmente em “bairros” ou 

“contextos” socio territoriais específicos, nem significa referir somente a “taxa de pobreza” ou 

o “risco de exclusão social”: implica falar de pessoas mais velhas;  implica falar de crianças e 

jovens em risco; implica falar mais de mulheres do que de homens; implica falar de doença, de 

dependência e de isolamento social; implica falar de desemprego de longa duração ou de 

emprego precário; implica falar de pessoas sem-abrigo e sem acesso a habitação condigna; 

implica falar de pessoas com deficiência e incapacidades; implica falar de pessoas sem suporte 

social e sem acesso aos benefícios do Estado-providência; implica falar de trabalho informal e 

de economia subterrânea; implica falar de falta de mobilidade e de acesso à cultura e à 

educação permanente e ao longo da vida. Em síntese: implica falar de complexidade, pois é 

disso mesmo que se fala quando se fala de desfavorecimento e de exclusão. 

A abordagem a considerar deve, pois, direcionar-se primeira e prioritariamente para as 

situações-problema experimentadas pelos grupos sociais nelas implicados. 
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Grupos sociais especialmente vulneráveis 
Estamos perante um perfil plurietário e, portanto, multifacetado, na medida em que recobre 

diversas condições etárias e geracionais. A condição etária é um fator que propicia a 

vulnerabilidade porquanto seja acompanhada por propriedades como a baixa escolaridade, as 

baixas qualificações e competências ou a inexistência ou debilidade dos recursos económicos. 

Trata-se de um conjunto muito presente nas áreas metropolitanas, associado às dinâmicas 

estruturais da segregação territorial e que se vê reforçado em contextos de crise económica e 

social, com aconteceu com a crise económico-financeira pós-2009 e, hoje, com os efeitos da 

situação pandémica. 

Engloba, em especial, as crianças e jovens de territórios segregados e empobrecidos, onde são 

mais frequentes o insucesso e o abandono escolares, os baixos níveis de escolaridade e os 

baixos rendimentos, bem como as dificuldades de inserção (e, muito em especial, de inserção 

estável) no mercado de trabalho. Incluem-se as crianças e jovens em risco de pobreza (grupo 

especialmente significativo do ponto de vista do seu peso relativo), as crianças e jovens 

identificadas como estando “em risco” e os chamados “NEET”, cuja situação tem sido 

crescentemente evidenciada e reconhecida como merecedora de ação prioritária a nível 

europeu e nacional.  

Grupos sociais especialmente vulneráveis 

• Crianças e jovens – com baixa escolaridade, insucesso escolar e risco de abandono; 

inseridas em contextos territoriais e familiares empobrecidos e com dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho; 

• Pessoas em idade ativa – desempregadas (em especial de longa duração); 

empregadas com baixa escolaridade e escassas qualificações; em situação de 

subemprego e precariedade; 

• Idosos – isolados e dependentes, com baixos rendimentos, baixas qualificações e 

competências e com incapacidades. 

Indivíduos e famílias em situação de sem-abrigo ou de elevada precariedade 
habitacional 

• Pessoas em situação de sem-abrigo, bem como famílias com más condições de 

habitabilidade e especiais dificuldades de acesso a habitação condigna. 

Imigrantes e minorias étnicas com dificuldades de integração profissional, social e 
cultural 

• Populações de minorias étnicas (com destaque para pessoas de comunidades 

ciganas), bem como imigrantes em situação de precariedade económica e social. 

Pessoas com deficiência e/ou incapacidade e pessoas com desafios em matéria de saúde 
física e mental 

• População com mobilidade e acessibilidade dificultadas, com necessidades 

adicionais de suporte e/ou com fraca rede de suporte e dificuldade de acesso a 

serviços e cuidados de saúde e outros. 
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Engloba também os ativos desempregados (em particular, os de longa duração) e os ativos 

empregados com baixa escolaridade e escassas qualificações. Dada a génese da emergência 

deste perfil específico, estão representados em grande número na Área Metropolitana do Porto 

e a sua condição resulta, em grande medida, de um modelo de desenvolvimento baseado no 

crescimento económico suportado em baixas qualificações e baixos salários, que se traduziu, 

no contexto metropolitano, na produção de um vasto contingente de pessoas com grandes 

dificuldades de (re)inserção profissional, bem como na existência de um largo e insidioso 

volume de “trabalhadores pobres”.  

Neste perfil incluem-se ainda as pessoas idosas, em especial as que podem ser incluídas numa 

“quarta idade” e que se debatem com a escassez de rendimentos, a doença e/ou incapacidade 

e a dependência de prestações sociais e de serviços de apoio e cuidado (públicos e/ou privados 

e familiares). Falamos, em muitos casos, de pessoas idosas em situação de isolamento físico e 

social e, o mais das vezes, com poucas qualificações e escassas competências (designadamente 

competências de literacia e digitais). 

 

Indivíduos e famílias em situação de sem-abrigo ou de elevada precariedade 
habitacional 
A habitação constitui um contexto fundamental de realização pessoal e social. A 

impossibilidade de acesso a habitação ou a precariedade da situação habitacional 

experimentada ditam um quadro e um modo de vida caracterizado pela insegurança pessoal, 

incluindo a insegurança física, e pela exclusão de diversas outras esferas de participação social. 

A casa, e a casa digna, constitui a base para a integração social e para a estabilidade da condição 

de saúde física e mental, bem como para a possibilidade da construção de percursos educativos 

e formativos, de trajetórias profissionais e de projetos familiares e de vida. A ausência de 

habitação – ou a posse de condições habitacionais precárias ou degradadas – impõe a vivência 

primeira e mais evidente do limiar da pobreza e da exclusão social. 

Na Área Metropolitana do Porto, esta problemática reveste-se de elevada complexidade e 

apresenta uma expressão territorial dispersa, não obstante a evidenciação de focos de 

concentração da mesma, designadamente no centro metropolitano, no caso das pessoas em 

situação de sem-abrigo, e em áreas segregadas das zonas mais urbanas e densamente 

povoadas, onde há percentagem elevada de habitação pública e de espaços de habitação 

precária ou degradada. Todavia, o crescimento das dificuldades de acesso a habitação 

condigna por parte de muitas famílias da região, e a consequente impossibilidade de abandono 

de situações de elevada precariedade e degradação habitacional, vem conferindo maior 

dispersão e transversalidade a esta problemática e à incidência dos indivíduos e famílias por ela 

afetadas. 

 

Imigrantes e minorias étnicas com dificuldades de integração profissional, 
social e cultural 
Desde os anos 1990, com a chegada de muitos imigrantes provenientes do Brasil e do Leste 

europeu, que o perfil étnico-cultural da Área Metropolitana do Porto tem vindo a alterar-se. 

Atualmente, a AMP conta com diversas comunidades imigrantes e indivíduos de diferentes 

pertenças étnico-raciais, distribuídas por diversos contextos, ainda que com mais incidência no 

centro metropolitano e nos territórios mais urbanos da região. Muitas destas pessoas 

experienciam dificuldades de integração social e formas de discriminação (legal, laboral, 

cultural, educativa). Diversas vivem de forma indocumentada, estando sujeitas a condições 
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habitacionais e de vida muito precárias e a formas diversas de estigmatização, surgindo 

também muito invisibilizadas em territórios periurbanos e de mais baixa densidade. 

Neste plano, merecem ainda destaque as diversas comunidades ciganas da região, que em 

muitos contextos observam condições muito precárias de habitação e de vida, bem como 

persistentes e insidiosos processos de segregação escolar, cultural, profissional e social. 

 

Pessoas com deficiência e/ou incapacidade e pessoas com desafios em 
matéria de saúde física e mental 
A saúde, a mobilidade e a autonomia são condições determinantes de inclusão, de qualidade 

de vida e de coesão social. Seja por efeito da idade, dos escassos rendimentos, de débeis 

condições de habitabilidade, das baixas competências ou da dificuldade de acesso a condições 

de diagnóstico e a cuidados de saúde e serviços de apoio, muitas pessoas com deficiência e/ou 

incapacidades, pessoas com adições (com destaque para as ligadas ao consumo persistente de 

álcool ou drogas) ou pessoas com doenças crónicas ou outros desafios em matéria de saúde 

física e mental estão em especial risco de pobreza e exclusão. Elas estão distribuídas pelo 

conjunto do território metropolitano e estão, com efeito, na linha da frente da impossibilidade 

de participação efetiva no sistema educativo e formativo, no mercado de trabalho e noutras 

esferas de participação social. As suas necessidades são alargadas e encontram-se geralmente 

por satisfazer, no que respeita a cuidados e prestações do Estado e sempre que habitam em 

zonas segregadas ou mais periféricas. 

 

O esquema seguinte sintetiza o modelo de abordagem proposto e reforça a relevância da 

conceção de operações efetivamente integradas, multidimensionais e multissetoriais. 

 

  

Uma abordagem dirigida a situações-problema e a grupos sociais 
especialmente vulneráveis …

Idosos

isolados e dependentes, com baixos 
rendimentos, baixas qualificações e 
competências e com incapacidades

Crianças e Jovens

com baixa escolaridade, insucesso escolar e 
risco de abandono; inseridas em contextos 

territoriais e familiares empobrecidos e 
com dificuldades de inserção no mercado 

de trabalho

Pessoas em idade ativa 
desempregadas (em especial de longa duração); 
empregadas com baixa escolaridade e escassas 

qualificações; em situação de subemprego e 
precariedade

Indivíduos e famílias em situação de sem-abrigo ou de elevada precariedade habitacional

Operações integradas, multidimensionais e multissetoriais, com expressão 
territorial diversificada

… que considera grupos específicos que vivenciam condições marcadas por fatores de 
vulnerabilidade redobrada

Imigrantes e minorias étnicas com dificuldades de integração profissional, social e cultural

Pessoas com deficiência e/ou incapacidade e pessoas com desafios em matéria de saúde física e mental

8
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3. Territórios e Vetores de Intervenção 
 

As metrópoles de Lisboa e do Porto registam processos de urbanização distintos, originando 

modelos urbanos muito diferenciados. A AML construiu um modelo urbano denso e 

concentrado, enquanto a AMP dinamizou um modelo mais policêntrico e disperso. A trajetória 

histórico-política, a especificidade dos processos económicos e as diferentes inserções 

internacionais das duas regiões contribuem para essas distintas configurações espaciais. 

A metrópole de Lisboa é claramente terciária, com uma forte concentração de serviços, 

bastante atrativa face à imigração e ao turismo e culturalmente diversa. A metrópole do Porto 

polariza atividades produtivas diversas, com destaque para uma base industrial exportadora 

(intensiva em mão-de-obra), e é menos atrativa externamente, com a imigração e o turismo a 

adquirirem maior relevância só mais recentemente. 

Estas trajetórias e processos associam-se a dinâmicas de recomposição social também elas 

distintas e refletem-se em estruturas sócio-espaciais diferenciadas. A metrópole de Lisboa é 

mais densa e compacta, apresentando um tecido social mais segmentado e compartimentado. 

A metrópole do Porto é menos densa, mais diluída e com um tecido social mais fragmentado e 

poroso. Em termos de expressão e marcação territorial, verifica-se que em Lisboa é mais 

evidente a delimitação de “comunidades desfavorecidas” (e “favorecidas”), enquanto no Porto 

a segregação social tem uma expressão mais fragmentada e dispersa. 

Refletir e atuar sobre os fatores de vulnerabilidade e sobre os processos de exclusão social nas 

duas metrópoles constitui missão claramente diferenciada. Atendendo ao modelo urbano 

existente e à configuração do tecido social, a abordagem aqui apresentada parte, como se 

disse, da identificação de situações-problema e de grupos vulneráveis e do estabelecimento 

subsequente de uma matriz de territorialização dos mesmos. A complexidade e 

multidimensionalidade dos fatores de vulnerabilidade e desfavorecimento, e a sua dispersão 

em termos territoriais, suscita a conceção de políticas e programas dirigidos às especificidades 

dos grupos e aos fragmentos territoriais em que eles se localizam e, simultaneamente, o 

desenvolvimento de uma abordagem integrada, resultante do cruzamento e das articulações a 

dinamizar. Neste âmbito, deve conferir-se particular atenção ao planeamento e articulação 

multinível e multissetorial, aos modelos de governança a adotar e à sua legitimação, à 

capacitação institucional e, ainda, à participação e ao envolvimento das populações no desenho 

e na implementação das operações integradas de base territorial, previamente a qualquer 

delimitação estrita de “comunidades desfavorecidas”. 

As páginas seguintes apresentam um exercício de apreciação da distribuição e incidência no 

território metropolitano das principais situações-problema identificadas e dos grupos sociais 

que por elas mais diretamente são afetados. A partir de uma aproximação multifatorial 

caracterizadora da expressão destas situações e destes grupos na região, é possível verificar a 

já mencionada especificidade das dinâmicas de recomposição social e das configurações sócio-

espaciais típicas da Área Metropolitana do Porto, e assim evidenciar a transversalidade e 

difusão das problemáticas, bem como a consequente dificuldade que neste vasto e complexo 

território existe de proceder a uma delimitação estrita, top-down, de “comunidades 

desfavorecidas”. 

Ainda assim, surge evidente que os mapas e elementos textuais seguidamente apresentados 

possibilitam uma sinalização de contextos territoriais marcados por intensos processos de 

segregação e desfavorecimento social, em virtude da conjugação de múltiplas fragilidades e 

vulnerabilidades. Eles constituem, portanto, um elemento de reflexão e equacionamento a 

considerar nos exercícios ulteriores de definição e montagem dos planos de ação das 
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intervenções territoriais, sublinhando a importância da adoção de vetores de intervenção 

capazes de confrontar a difusão e transversalidade dos principais problemas e o caráter 

disseminado e plural da respetiva incidência territorial. 

 

3.1. Modelos Territoriais e Vetores de Intervenção 

 

 

 

Crianças e Jovens: com baixa escolaridade, insucesso escolar e risco de abandono; inseridas em contextos 
territoriais e familiares empobrecidos e com jovens com dificuldades de inserção no mercado de trabalho

Fonte: Projeto “Vulnerabilidades territoriais à escala metropolitana”, FLUP.

Perfis e modelo territorial

O modelo territorial de distribuição dos perfis de maior vulnerabilidade
(categorias 3 e 4, no mapa) é difuso, abrangendo todos os municípios da AMP.
São observáveis focos de maior concentração – em zonas urbanas consolidadas
do centro metropolitano e dos subúrbios, bem como em certas áreas mais
periféricas –, mas, em geral, a vulnerabilidade na infância e na juventude
manifesta-se de forma dispersa, merecendo destaque a presença de grandes
manchas de vulnerabilidade.
Apesar dos avanços verificados nos últimos anos neste plano, falamos ainda de
população em idade escolar que abandona precocemente a escola, em muitos
casos na sequência de trajetórias de insucesso, de crianças e jovens em situação
de risco, de adultos jovens com baixa escolaridade e/ou fracas qualificações
profissionais, por isso muito sujeitos a situações de desemprego e precariedade,
e de uma forte presença de jovens NEET (“Not in Education, Employment, or
Training”).

Vetores de intervenção prioritários

A intervenção junto destes grupos deve considerar prioritariamente vetores de
intervenção em torno da:
• Prossecução dos programas de promoção do sucesso e de combate ao
abandono escolar e reforço da promoção do “regresso à escola” (incluindo
promoção da literacia das famílias e da relação destas com a escola);

• Promoção da qualificação e empregabilidade dos jovens NEET;
• Promoção das competências digitais, da formação profissional (em
articulação com o tecido empresarial) e das formas de combate à
precariedade;

• Dinamização do desporto escolar, das formas de acesso à cultura e ao lazer
e à criação e fruição artística (incluindo como fator de inclusão);

• Promoção da educação para a cidadania, do associativismo do envolvimento
dos jovens na valorização do património natural e cultural. 10

Pessoas em idade ativa: desempregadas (em especial de longa duração); empregadas com baixa escolaridade e
escassas qualificações ou em situação de subemprego e precariedade

Fonte: Projeto “Vulnerabilidades territoriais à escala metropolitana”, FLUP.

Perfis e modelo territorial

O modelo de vulnerabilidade evidenciado pelos perfis 3 e 4 evidencia a
intensidade e a abrangência territorial desta problemática. Em todos os
municípios se verifica a presença dos perfis de mais elevada vulnerabilidade, mas
existem modalidades de territorialização diferenciadas, com municípios
apresentando núcleos de grande concentração da problemática e outros com
expressões de vulnerabilidade que se encontram dispersas pelo território
municipal. Assumem especial notoriedade as áreas de localização tradicional da
indústria transformadora e determinados contextos (sub)urbanos consolidados.
Neles, observa-se forte presença de pessoas desempregadas (homens e
mulheres), ativos empregados com baixa escolaridade e fracas qualificações
profissionais e trabalhadores com baixas remunerações e/ou elevada
precariedade do emprego, bem como ativos com idades superiores a 45 anos em
risco de desemprego.

Vetores de intervenção prioritários

A intervenção junto destes grupos e nestes territórios deverá orientar-se para:
• Reforço da formação profissional, em especial da formação dirigida à
transição digital e às necessidades emergentes do tecido empresarial;

• Promoção de competências (incluindo competências específicas, mas
também competências de literacia e competências sociais e pessoais,
incluindo competências digitais);

• Disseminação de oportunidades de educação e formação pelo território e
promoção de novas formas de articulação entre a educação não-formal e os
sistemas formais de educação-formação;

• Intervenções específicas dirigidas a ativos com mais de 45 anos, visando a
respetiva (re)qualificação e o apoio à (re)inserção profissional (incluindo
promoção do empreendedorismo);

• Combate à informalidade económica e à precariedade laboral. 11
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Idosos: isolados e dependentes, com baixos rendimentos, baixas qualificações e competências e com
incapacidades

Fonte: Projeto “Vulnerabilidades territoriais à escala metropolitana”, FLUP.

Perfis e modelo territorial

O modelo territorial evidencia a distribuição dos perfis mais vulneráveis de
pessoas idosas (categorias 3 e 4) pelo conjunto do território da AMP, com
incidência especialmente evidente nas áreas mais periféricas. Com os índices de
envelhecimento em franca aceleração, a mancha tende a disseminar-se
territorialmente.
Os perfis mais vulneráveis refletem a importância da população com mais de 80
anos (“quarta idade”). O isolamento constitui uma característica de contextos
rurais e urbanos, sendo clara a relevância dos baixos rendimentos no
comprometimento do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas idosas. A
vulnerabilidade associada aos baixos rendimentos é redobrada pela presença de
elevadas dificuldades e de incapacidades motoras e cognitivas da população com
mais de 65 anos, nomeadamente em territórios mais periféricos.

Vetores de intervenção prioritários

Os vetores de intervenção a priorizar impõem, neste caso:
• Melhoria das acessibilidades nos equipamentos e espaços públicos, bem
como nos espaços habitacionais e espaços de vivência comunitária;

• Extensão dos serviços e inovação em matéria de apoio domiciliário e auxílio
à vida independente no reduto doméstico e nos espaços de vida quotidiana;

• Promoção da literacia (incluindo da literacia em saúde) e de outras
competências essenciais (com destaque para as competências digitais,
garantindo formas de acesso e mobilização de tecnologia);

• Promoção da prevenção primária e secundária em saúde, da atividade física e
da convivialidade intergeracional e comunitária;

• Diagnóstico aprofundado e promoção da intervenção em matéria de saúde
mental e comunitária;

• Reforço das redes de apoio de proximidade e do trabalho em rede e
adaptação dos recursos às necessidades;

• Promoção do associativismo e do empreendedorismo sénior.
12

Fonte: Projeto “Vulnerabilidades territoriais à escala metropolitana”, FLUP.

Indivíduos e famílias em situação de sem-abrigo ou de elevada precariedade habitacional

Perfis e modelo territorial

O modelo territorial evidencia algumas bolsas especialmente problemáticas em
matéria habitacional, havendo a considerar a circunstância de o acesso ao
mercado da habitação nova e arrendada se ter degradado muito nos últimos
anos, devido ao aumento significativo do preço dos fogos, com repercussões
quer em áreas urbanas consolidadas, quer em territórios mais periféricos.
Os perfis mais vulneráveis (categorias 3 e 4) manifestam a incidência de
alojamentos sociais a precisar de qualificação em matéria de isolamento térmico
e conforto; famílias a habitar em alojamentos sem condições mínimas de
habitabilidade ou em quadros habitacionais sobrelotados; dificuldades de acesso
ao mercado e oferta de habitação pública insuficiente face às necessidades. No
centro metropolitano, destaca-se ainda a incidência, do ponto de vista da
respetiva concentração e visibilidade, de pessoas em situação de sem-abrigo.

Vetores de intervenção prioritários

A intervenção a desenvolver impõe a articulação com as medidas de política e os
programas associado à “nova geração de políticas de habitação” (Programa “1.º
Direito”, promoção da habitação acessível, etc.), bem como ação concertada, a
uma escala metropolitana, em torno de:
• Combate à pobreza energética e promoção da eficiência energética e hídrica
nos alojamentos;

• Adequação das acessibilidades dos edifícios e alojamentos;
• Requalificação e animação de espaços públicos e promoção de ações
integradas em matéria de saúde comunitária;

• Prevenção de riscos nas áreas mais vulneráveis e educação comunitária para
o risco;

• Conceção e experimentação de novas modalidades de habitat e de novas
ofertas habitacionais;

• Desenvolvimento de estratégia de concertação e intervenção metropolitana
para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo.

13
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Fonte: Projeto “Vulnerabilidades territoriais à escala metropolitana”, FLUP.

Imigrantes e minorias étnicas com dificuldades de integração profissional, social e cultural

Perfis e modelo territorial

A concentração de população imigrante e de minorias étnico-culturais evidencia-se
na AMP sobretudo no centro da cidade do Porto ou em localizações específicas da
primeira coroa suburbana ou de áreas mais periféricas, localizações todavia de difícil
circunscrição através da informação disponível nas estatísticas oficiais.
Há a sublinhar o facto de a população imigrante e pertencente a minorias étnicas,
apesar de estar em crescimento, constituir um grupo com um peso relativamente
baixo no conjunto da população da AMP e com uma expressão social e cultural
muito inferior ao que acontece, por exemplo, na AML. Verifica-se o crescimento da
presença de imigrantes proveniente da Ásia e há forte presença de imigrantes
oriundos do Brasil, mas estes com quebra de intensidade do fluxo durante a
pandemia.
Deve ainda registar-se a presença significativa de famílias de etnia cigana em diversas
localizações (em contexto de habitação pública no centro metropolitano e em
alguns municípios dele mais distanciados, incluindo nestes casos em acampamentos
informais), vivenciando situações frequentes de pobreza, precariedade habitacional e
segregação social, cultural, educativa e laboral.

Vetores de intervenção prioritários

Impõe-se, neste caso, uma intervenção transversal e de âmbito metropolitano que
possa concertar a ação municipal em torno de vetores como:
• Promoção do acesso à habitação digna por imigrantes e minorias étnicas;
• Apostas específicas no reconhecimento e certificação de competências e na
inserção em trajetos de formação e de acesso a qualificações académicas e
profissionais;

• Desenvolvimento de programas de capacitação (incluindo promoção da língua e
da literacia, do acesso a tecnologias e das competências digitais);

• Combate à discriminação (incluindo laboral), promoção do associativismo e
desenvolvimento de programas de mediação e de educação cívica e intercultural. 14

Fonte: Projeto “Vulnerabilidades territoriais à escala metropolitana”, FLUP.

Pessoas com deficiência e/ou incapacidade e pessoas com desafios em matéria de saúde física e mental

Perfis e modelo territorial

Verifica-se uma distribuição densa e concentrada de pessoas com incapacidades
significativas em alguns municípios; noutros casos, o modelo é mais disperso, refletindo
o perfil de povoamento e a distribuição da população menos jovem naAMP.
Estamos aqui perante perfis (categorias 3 e 4) caracterizados pelas dificuldades de
mobilidade, bem como pelas dificuldades de cariz cognitivo (concentração, compreensão,
comunicação, visão, audição), prejudicando a autonomia.O desfavorecimento económico,
social, e habitacional potencia, frequentemente, situações de maior fragilidade em
matéria de saúde e segurança. As problemáticas associadas ao alcoolismo, ao tabagismo,
ao consumo de drogas e a modos de vida pouco saudáveis, bem como a incidência
elevada de doenças de origem infeciosa, apresentam-se relevantes em diversos pontos
do território metropolitano.

Vetores de intervenção prioritários

Neste plano, a intervenção deve seguir vetores de forte abrangência e transversalidade,
atuando sobre territórios específicos, mas também numa lógica efetiva e assumidamente
metropolitana:
• Promoção de estilos de vida e de comportamentos saudáveis de modo transversal e
num registo intergeracional;

• Reforço dos cuidados de saúde primários e dos serviços de apoio social que lhes
devem estar associados e promoção da oferta de cuidados continuados;

• Desenvolvimento de respostas inovadoras em matéria de qualificação e ocupação
de pessoas com deficiência e/ou incapacidades e reforço de oportunidades de
(re)inserção profissional;

• Promoção da educação para a saúde e da prevenção primária, em especial em
contexto escolar;

• Reforço da acessibilidade física e digital aos serviços de saúde;
• Desenvolvimento de programas de informação e sensibilização em matéria de saúde
mental, bem como de respostas inovadoras para pessoas doentes e suas cuidadoras,
com adequação e qualificação das respostas de apoio no domicílio. 15
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3.2. Territórios de Intervenção 
Em face dos modelos territoriais e dos vetores de intervenção prioritários que é possível 

identificar e caracterizar a partir da exploração das formas de expressão territorializada das 

diferentes situações-problemas e dos grupos sociais nelas implicados, é possível ensaiar a 

delimitação das seis operações integradas a desenvolver, nos termos seguidamente 

apresentados. 

 

 

 

O recorte das seis operações assume os seguintes critérios diferenciadores e focos de 
intervenção: 

• São suscitadas relações entre Municípios mais consagradas e projetam-se 

relacionamentos mais vincados do ponto de vista dos respetivos eixos geográficos 

(norte litoral e interior, setor oriental, núcleos centrais, área a sul). 
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AMP Litoral Norte  
A | Matosinhos / Vila do Conde /  Póvoa de Varzim 

Corredor litoral no norte metropolitano, onde pontuam núcleos urbanos consolidados, com as 

suas problemáticas típicas, bem como morfologias associadas às comunidades piscatórias, 

com vulnerabilidades sociais específicas. A atratividade urbana litoral tende a promover 

situações de desigualdade e fragmentação social (áreas mais valorizadas contrastam com áreas 

de desqualificação e pobreza). 

 

Perfis de vulnerabilidade 

A mistura de funções e tecidos urbanos com morfologias heterogéneas contribui para a 

fragmentação social destes territórios. Áreas urbanas desqualificadas, bairros de comunidades 

piscatórias e contextos marcados pelo alojamento social justapõem-se com tecidos fortemente 

valorizados pela frente de mar e pelo mercado imobiliário. São concelhos com coeficientes de 

Gini altos, demonstrando níveis de desigualdade social elevados e uma estrutura social com 

tendência para a dualização, revelando fortes diferenças entre os grupos que têm mais e menos 

rendimentos.  

Um contexto demográfico favorável transmite à população residente um vigor associado aos 

níveis de juventude relativamente elevados. Nesse sentido, os percursos desenvolvidos em 

matéria de sucesso escolar, tanto no ensino básico como no secundário, devem ser 

incentivados. O ensino profissional e as respostas de dupla certificação devem também ter aqui 

um papel diferenciador.  

As crianças e os jovens em risco e os NEET evidenciam a importância de continuar o combate 

ao abandono escolar precoce e a promoção da inclusão social, mobilizando os jovens para a 

educação-formação. O sucesso educativo, o exercício da cidadania e a “construção de futuros” 

são domínios de intervenção que tem de ser ajustados às populações e aos contextos espaciais 

e sociais. 

No mercado de trabalho, as desigualdades de género manifestam-se sobretudo nas 

disparidades salariais entre homens e mulheres. Em matéria de qualificações profissionais, as 

situações são heterogéneas, refletindo os perfis de atividades económicas, nalguns contextos 

mais terciárias e inovadoras, noutros mais intensivas em recursos humanos e menos intensivas 

em conhecimento.  

Em matéria de serviços de interesse geral, as taxas de cobertura dos serviços sociais e dos 

serviços de saúde mostram debilidades, sobretudo em matéria de recursos humanos, 

acentuadas no atual período de pandemia.  

 

AMP Interior Norte  
B | Maia / Santo Tirso / Trofa  

Corredor industrial em transformação, a norte, exigindo uma dinâmica centrada nas 

qualificações de jovens e adultos, na valorização do ensino profissional e na formação ao longo 

da vida, bem como na confrontação do subemprego e da precariedade em algumas zonas. 

Redes institucionais locais devem articular-se com outras escalas na construção de um processo 

de mudança. 
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Perfis de vulnerabilidade 

Com uma base económica diversificada, sobretudo industrial, muito empregadora, e uma 

população ativa residente com níveis de escolaridade e qualificação globalmente baixos, exige-

se uma reflexão e intervenção no que respeita, nomeadamente, ao domínio da educação e das 

qualificações intermédias e, também, à pertinência do reconhecimento, validação e 

certificação de competências. Além disso, uma produtividade global com elevada margem de 

progressão coloca desafios diversificados em matéria de qualificações e competências, junto 

de jovens e adultos de contextos profissionais diversos. 

Nos últimos anos, registou-se uma evolução positiva nas taxas de sucesso escolar e na 

qualidade do sucesso; no entanto, aumentaram as situações e os contextos de vulnerabilidade 

nos contextos educativos. Além disso, existe uma margem significativa de progressão no 

ensino profissional e nas modalidades educativas de dupla certificação. 

Existem bolsas de população vulnerável e significativos constrangimentos, territorial e 

socialmente diferenciados, no acesso da habitação, ao trabalho, à saúde, à educação, aos 

serviços sociais, à aprendizagem ao longo da vida e ao digital. São os indivíduos menos 

escolarizados e os que têm mais de 55 anos que estão mais vulneráveis à precaridade e ao 

desemprego. 

Os serviços de saúde e a maioria dos serviços sociais foram muito pressionados durante o 

período da pandemia, aumentando os constrangimentos e acelerando as necessidades de 

intervenção, nomeadamente em matéria de provisão de recursos humanos. 

 

AMP Oriental  
C | Paredes / Valongo  

Setor oriental da metrópole. Converge na juventude populacional, nos níveis médios de 

escolaridade e qualificação profissional baixos e no emprego industrial ou em serviços de 

menor valor acrescentado, com impacto evidente nos rendimentos, observando ainda 

carências em matéria de cuidados e serviços. 

  

Perfis de vulnerabilidade 

Os Municípios de Paredes e Valongo revelam, no contexto metropolitano, uma grande 

identidade na estrutura de problemáticas sociais.   

Em termos demográficos, observa-se a prevalência de uma população jovem com uma 

estrutura etária a evidenciar níveis de envelhecimento ainda relativamente baixos. Os níveis de 

educação e formação têm vindo a evoluir significativamente, manifestando-se na melhoria das 

taxas de sucesso escolar no ensino básico. A retenção e a desistência no ensino secundário 

ainda têm margem de evolução positiva, sendo estes aspetos prioritários para a população 

jovem. Existe uma significativa margem de progressão no ensino profissional e nas 

modalidades de dupla certificação no conjunto do ensino secundário. A disseminação de 

oportunidades de educação e formação e de novas formas de articulação entre a educação não-

formal e os sistemas formais de educação-formação são cruciais. 

Regista-se uma população ativa residente com níveis de escolaridade e qualificação 

globalmente baixos. O pessoal ao serviço nas empresas é pouco qualificado e aufere baixos 
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salários, refletindo o tecido económico local e a necessidade de intervenção, nomeadamente, 

no espaço das qualificações intermédias e do reconhecimento e certificação de competências.  

Um contexto de informalidade económica, de precariedade laboral e de baixos salários reflete-

se nos fracos níveis de poder de compra dos indivíduos e das famílias. O desemprego é 

sobretudo visível nas idades adultas com mais de 45 anos, nos menos escolarizados e nas 

mulheres. Desta forma, devem ser desenhadas intervenções específicas dirigidas a ativos 

jovens e aos que têm mais de 45 anos, tendo como objetivo a sua (re)qualificação. Estas 

iniciativas devem ser acompanhadas com medidas de ação junto das empresas. 

A pobreza e exclusão manifestam-se de uma forma dispersa, sobretudo ao nível das pessoas 

idosas. Pessoas idosas com incapacidades e com problemáticas em matéria de saúde física e 

mental pressionam os serviços de saúde e apoio social.    

 

AMP Centro-Oriental  

D | Gondomar / Porto  

O setor oriental do Porto agrega-se a Gondomar numa vulnerabilidade de cariz diversificado, 

onde a precariedade social e habitacional, a forte concentração de habitação social e os níveis 

de pobreza e exclusão comprometem a coesão metropolitana. 

 

Perfis de vulnerabilidade 

No contexto metropolitano, estes são os dois municípios que apresentam maior diversidade de 

problemáticas sociais, ainda que não sejam totalmente coincidentes. Nos dois municípios, o 

domínio da habitação realça-se, dado o número de fogos de habitação social e o número de 

famílias com necessidades de realojamento, residindo em fogos sem condições de 

habitabilidade ou em situações de sobrelotação. No Porto, a proporção de população em 

situação de sem-abrigo é também forte preocupação. A oferta de habitação pública é 

insuficiente face às necessidades e existem bolsas especialmente problemáticas em matéria 

habitacional, em ambos os municípios. No Porto, em particular, nos últimos anos, tem-se 

verificado uma severa degradação do acesso ao mercado da habitação nova e arrendada, 

devido ao aumento significativo do preço dos fogos. O problema de acessibilidade à habitação 

coloca-se para os mais vulneráveis, mas também para a classe média. Em Gondomar, pelo 

contrário, o mercado de arrendamento e de venda é mais acessível às famílias com menores 

rendimentos.   

O poder de compra é consideravelmente baixo em alguns segmentos dos tecidos urbanos; as 

desigualdades manifestam-se especialmente entre o setor ocidental e setor oriental e o 

número de famílias com baixos rendimentos é manifestamente elevado. A população 

beneficiária de rendimento social de inserção, as crianças e jovens em risco, a violência 

doméstica e os idosos com baixos rendimentos e complemento solidário evidenciam os níveis 

de vulnerabilidade social existentes. A persistência de fenómenos de reprodução 

intergeracional da pobreza em alguns contextos urbanos (Campanhã, São Pedro da Cova, etc.) 

exige uma intervenção integrada e multiescalar. 

No Porto, destaca-se o desemprego, em qualquer idade ativa e nos menos escolarizados. Em 

Gondomar, o desemprego manifesta-se sobretudo nos adultos jovens (25 aos 34 anos). O nível 

de qualificação da população residente empregada é claramente baixo em alguns segmentos 

dos tecidos urbanos dos dois municípios. Nas camadas mais jovens, verificam-se necessidade 

de progressão no ensino profissional e na dupla certificação, no conjunto do ensino secundário. 
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A criação e a disseminação de novas formas de articulação entre os sistemas formais de 

educação-formação e a educação não-formal são também prioritárias. 

A cobertura de serviços sociais e de saúde, tendo em conta o progresso do envelhecimento da 

população, é claramente insuficiente, atendendo às alterações epidemiológicas (doenças 

crónicas, incluindo a doença mental). Assim, há necessidade de minimizar os fatores de risco 

(tabagismo, álcool, obesidade) e de promover estilos de vida mais saudáveis. 

 

AMP Centro-Sul  
E | Vila Nova de Gaia / Espinho  

Primeira coroa metropolitana, a sul, evidenciando um tecido urbano industrial e de serviços. As 

vulnerabilidades manifestam-se nos níveis de desemprego e no emprego com baixas 

remunerações, bem como nos baixos níveis de qualificação profissional. 

  

Perfis de vulnerabilidade 

O desemprego afigura-se questão central neste território, evidenciando-se de uma forma 

extensiva, desde os mais jovens (dos 25 aos 34 anos) até aos ativos mais velhos (com mais de 

55 anos), desde os menos escolarizados até aos mais escolarizados. Esta situação conjuga-se 

com os fracos níveis de qualificação dos ativos, as baixas remunerações do trabalho e os 

insuficientes rendimentos das famílias. São fenómenos que se traduzem no baixo poder de 

compra das famílias e na pobreza de muitos indivíduos, incluindo ativos empregados.  

Nos mais jovens, o sucesso escolar ainda pode progredir, nomeadamente no ensino 

secundário, e o ensino profissional e a dupla certificação devem prosseguir o seu trajeto de 

consolidação. Este grupo populacional é sobretudo forte em Vila Nova de Gaia, devendo 

destacar-se aqui as intervenções a dirigir a este grupo. 

As taxas de cobertura dos serviços sociais realçam as insuficiências existentes em matéria de 

creches, centros de dia, serviços de apoio domiciliário e centros de atividades ocupacionais. Nos 

serviços de saúde existentes, tendo em conta a população residente, os recursos humanos são 

insuficientes. Dados os níveis de envelhecimento da população (sobretudo em Espinho), as 

necessidades tenderão a aumentar. 

O acesso à habitação é, em Espinho, mais do que em Vila Nova de Gaia, uma problemática 

relevante, devido à existência de um mercado imobiliário muito pressionado pelos preços, 

contribuindo para diminuir a acessibilidade à habitação das camadas populacionais com menos 

rendimentos. A realidade das pessoas em situação de sem-abrigo é também uma problemática 

relevante nos dois municípios, em particular em Espinho. 

 

AMP Sul  
F | Santa Maria da Feira / São João da Madeira / Oliveira de Azeméis / Vale de Cambra / Arouca 

Um tecido urbano-industrial difuso, transitando para territórios de baixa densidade, faz a 

intermediação a sul. Problemáticas relativas a baixas qualificações e desemprego associam-se 

à queda demográfica e a uma população crescentemente envelhecida, que pode comprometer 

o atual modelo de desenvolvimento e sublinha a importância da intensificação da intervenção 

social e da provisão de respostas neste âmbito. 
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Perfis de vulnerabilidade 

No contexto metropolitano, existem problemáticas sociais decorrentes de uma menor 

sustentabilidade demográfica, nos casos em que o crescimento populacional é modesto e o 

envelhecimento progride. Este fraco dinamismo reflete-se numa população que perde 

juventude e reforça população adulta e idosa.  

Trata-se, aqui, de um contexto significativamente industrializado, com taxas de emprego 

elevadas. Um tecido económico relativamente diversificado transmite a este contexto alguma 

resiliência social. No entanto, alguns setores são muito intensivos em mão-de-obra (indústria 

do calçado), tendo cada vez mais dificuldades em encontrar população disponível para 

ingressar no mercado de trabalho. Qualificações e rendimentos médios geralmente baixos 

traduzem-se no fraco poder de compra das famílias.  

Os níveis de escolaridade da população são genericamente baixos. Para os trabalhadores mais 

velhos, esta circunstância intensifica os riscos do desemprego e as dificuldades de 

requalificação e reinserção profissional. No entanto, em matéria de ensino e formação, os 

indicadores de retenção e desistência são baixos e verifica-se forte atratividade do ensino 

profissional entre os mais jovens.  

Os problemas de pobreza e exclusão evidenciam-se sobretudo junto dos idosos. Os baixos 

rendimentos comprometem o bem-estar e a qualidade de vida deste segmento da população. 

Essa vulnerabilidade é redobrada pelas dificuldades e incapacidades motoras e cognitivas, 

nomeadamente em territórios rurais mais periféricos. 

Desta forma, o desfavorecimento económico e social potencia situações de maior fragilidade 

em matéria de saúde e segurança. As problemáticas associadas ao alcoolismo e ao tabagismo 

e a modos de vida pouco saudáveis apresentam-se relevantes neste contexto metropolitano. O 

setor da saúde é estratégico em termos de intervenção social, dados os níveis de longevidade 

e a carência de recursos humanos em matéria de cuidados e de apoio social.  

A vulnerabilidade na infância e na juventude manifesta-se de forma dispersa. Deve ser dada 

especial atenção às crianças e jovens em risco e aos adultos jovens com baixa 

escolaridade/qualificação profissional, por isso muito sujeitos a situações de precariedade. As 

desigualdades de género manifestam-se ao nível dos salários e numa maior dificuldade das 

mulheres em acederem aos mercados de trabalho. 
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4. Estratégia de Intervenção  
 

A valorização inclusiva das comunidades desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto 

compreende três níveis de definição estratégica que se consubstanciam nas seguintes 

componentes principais:  

• Identificação de um conjunto de Desafios fundamentais que se colocam às 

comunidades desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto, e como esta se propõe 

enfrentá-los;  

• Estabelecimento de Objetivos Estratégicos que visam orientar a operacionalização e 

concretização das intervenções; 

• A definição de Linhas de Atuação que permitem concretizar os Objetivos Estratégicos, 

traduzindo-os em ações concretas e garantindo o alinhamento e a coerência com a 

estratégia e as reformas pertinentes. 

A implementação desta estratégia compreende intervenções diversificadas e de duração 

necessariamente variável, desde o curto até ao longo prazo. É, assim, fundamental garantir a 

continuidade deste trabalho em prol do desenvolvimento e da inclusão social das comunidades 

desfavorecidas após 2026, data prevista para a conclusão do Plano de Ação. 

 

4.1. Desafios 
O desenho e construção de uma abordagem estratégica de intervenção nas comunidades 

desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto implica o confronto com um conjunto de 

desafios complexos, relevantes e sistémicos, relativamente aos quais é fundamental encontrar 

soluções e respostas articuladas e integradas.  

Destacam-se os seguintes desafios: 

 

URBANÍSTICO: Fazer cidade através de processos de identificação territorial 
Estas comunidades vivenciam, na generalidade, um sentimento positivo de pertença face ao 

espaço habitado, mas também se confrontam, em muitos casos, com processos de 

estigmatização e com a perceção de que o espaço público das suas comunidades se encontra 

degradado e abandonado. Assim, é importante empoderar as comunidades e apoiá-las em 

processos de partilha que tornem visíveis as suas representações sobre a habitação, o bairro e 

a metrópole, tendo como ponto de partida as suas vivências, a apropriação que fazem do 

espaço público do seu bairro, do seu concelho, da AMP. Para isso, é necessário intervir nos 

espaços públicos e promover uma maior integração das comunidades desfavorecidas nos 

contextos urbanos envolventes. A melhoria do acesso à habitação e a qualificação dos 

espaços públicos e dos serviços de apoio irão sustentar-se em práticas de reabilitação e 

requalificação que promovam a economia circular, diminuam a pobreza energética e reforcem 

a transição energética.   
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AMBIENTAL: Emancipar as comunidades através da sustentabilidade  
Uma vivência comunitária mais coesa assenta na valorização dos ativos ambientais locais e 

metropolitanos. Desta forma, os parques e a rede hidrográfica são recursos que contrariam a 

segmentação social e territorial, porque promovem a apropriação coletiva e criam espaços de 

vivência comum. Simultaneamente, inúmeras intervenções podem ser dinamizadas em 

matéria de educação e de ação ambiental, dirigidas, numa lógica circular, para o 

reaproveitamento de materiais e para a necessidade de evitar o desperdício, em torno de 

projetos ecológicos que reduzam a pressão sobre os recursos (energia, água, biodiversidade, 

etc.) e contribuam para um maior conforto climático e para a valorização da biodiversidade. 

 

SAÚDE E SEGURANÇA: Dinamizar vivências assentes no bem-estar, na 
saúde e na segurança  
O desfavorecimento económico, social e habitacional potencia, frequentemente, situações de 

maior fragilidade em matéria de saúde, de capacidade física e mental e de segurança. Assim, 

importa (auto-)promover estilos de vida e comportamentos mais saudáveis e seguros, de modo 

transversal e intergeracional. Estas fragilidades acentuaram-se com a pandemia e, por isso, é 

premente levar a cabo todo um conjunto de intervenções dirigidas aos diferentes grupos e 

faixas etárias, que promovam a atividade física, a segurança alimentar e a alimentação saudável 

e a prevenção e diminuição dos riscos. 

 

QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS: Promover comunidades aprendentes e 
ativas 
É fundamental dinamizar uma agenda metropolitana para as qualificações e competências 

dirigida às comunidades desfavorecidas, que contemple projetos-âncora intermunicipais e 

municipais ajustados aos diferentes contextos e problemáticas e aos diferentes grupos 

populacionais, respondendo às suas especificidades, mas também orientados para os desafios 

comuns. O reforço dos projetos educativos de combate ao abandono e de melhoria do sucesso 

escolar e uma forte aposta na valorização das qualificações intermédias, desenvolvendo 

respostas adequadas a uma maior inclusão e mobilização dos jovens para os percursos 

formativos, é crucial. É também importante promover a formação individual e coletiva das 

populações, com vista ao reforço das formas de acesso a rendimentos e à sustentabilidade dos 

processos de inclusão comunitária.  

 

CULTURAL:  Valorizar as memórias e a participação cultural  
Estas comunidades são contextos de condensação de histórias e memórias e de saberes quase 

sempre invisíveis, que importa revivificar e valorizar, resgatando o direito à manifestação das 

suas representações, reconhecendo e divulgando o seu papel na história metropolitana e na 

construção da sua identidade. Por outro lado, as criações artísticas podem ser entendidas como 

um meio de intervenção cultural e social, tendo capacidade de expor injustiças, mas também 

de reduzir e atuar sobre as desigualdades sociais e espaciais, através de linguagens e imagens 

não convencionais, contribuindo também para a minimização de lógicas e discursos 

estigmatizantes e desagregadores.  
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DIGITAL: Contrariar a infoexclusão e promover a inovação 
É decisivo promover a formação individual e coletiva das populações, numa perspetiva 

intergeracional, para a transição digital. O escasso acesso a tecnologias e a fraca literacia digital 

condicionam a integração social e agravam a exclusão das comunidades desfavorecidas, sendo 

por isso crucial desenvolver respostas específicas dirigidas a estes grupos. É prioritário o 

estabelecimento de parcerias com centros de competências, associações e escolas, que 

promovam a inovação social, incorporando o reforço de competências digitais. 

 

NOVA GERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:  Adequada às novas problemáticas 
e respostas sociais 
O alargamento, o reforço e a requalificação da rede de equipamentos e respostas sociais, 

designadamente nas áreas da infância, das pessoas idosas e das pessoas com deficiência ou 

incapacidades, com incidência nas comunidades desfavorecidas, constituem uma prioridade 

cuja materialização deverá observar as exigências de sustentabilidade e contribuir para as 

metas europeias em matéria de emissões, transição climática e transformação digital.  Este 

esforço de investimento deverá ainda contemplar conformações não normalizadas de 

equipamentos adequados a apoiar e albergar novas respostas sociais, propiciando assim a 

possibilidade de  experimentação de soluções inovadoras.  

 

INSTITUCIONAL: Capacitar o tecido institucional 
As intervenções integradas exigem e fazem apelo a um conjunto de recursos financeiros, 

técnicos e de competências, bem como a uma cultura colaborativa que, frequentemente, se 

encontra rarefeito no tecido institucional e ausente das práticas de atuação e de 

relacionamento público / público-público / público-privado. Capacitar os atores presentes no 

território, dotando-os dos recursos necessários e criando condições para o desenvolvimento de 

lideranças e para o surgimento de novos agentes com abordagens diferenciadas, deverá 

constituir atributo do sucesso destas operações integradas. 

 

INOVAÇÃO: Indutora de soluções e abordagens transformadoras  
A AMP tem já um longo e bem-sucedido percurso neste domínio, que cumpre ser continuado e 

aprofundado, através da promoção dos instrumentos próprios da Inovação Social, como forma 

de melhorar a ação das políticas e de induzir uma ação transformadora das comunidades 

desfavorecidas Para tanto, torna-se imperioso criar condições para a ideação, a cocriação, a 

montagem, a prototipagem e a experimentação de soluções inovadoras portadoras de 

mudança. 
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4.2. Objetivos Estratégicos 
Em face dos desafios avançados e dos propósitos gerais associados à conceção e 

desenvolvimento do Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas da Área 

Metropolitana do Porto, são definidos os seguintes três Objetivos Estratégicos: 

 

• O1. Reduzir a pobreza e a exclusão, promovendo o acesso à habitação, ao espaço e 
aos serviços públicos, à saúde e bem-estar e à qualidade de vida. 
 

O acesso à habitação e o direito à cidade e ao lugar, a fruição do espaço público, da 

“vida de bairro” e da convivência alargada e plural, o acesso a equipamentos e serviços 

públicos e, muito em especial, a cuidados de saúde, a provisão de oportunidades de 

melhoria do bem-estar e da qualidade de vida para todos constituem dimensões 

essenciais do fomento da participação cidadã e são pré-requisitos do combate à 

pobreza e à exclusão social. É crucial reinventar a intervenção urbanística, valorizando 

a proximidade, favorecendo soluções baseadas na natureza, promovendo uma melhor 

articulação entre a cidade e os ecossistemas naturais e promovendo a 

descarbonização. Ao mesmo tempo, é imprescindível reforçar os serviços e respostas 

sociais ao dispor de todos. 

 

• O2. Valorizar e ampliar as competências e aumentar a resiliência das comunidades. 
 

Apostar na resiliência das pessoas e comunidades, em especial das mais vulneráveis, 

significa aqui apoiar o robustecimento dos seus recursos e capacidades, ajudando à sua 

preparação individual e coletiva para os riscos globais e as mudanças em curso, 

decorrentes da crise sanitária, mas também dos impactos das alterações climáticas e 

da transformação digital e tecnológica. A valorização, desde logo, e o reforço, depois, 

das competências é o caminho para a concretização desta aposta, quer por via da 

qualificação formal e da formação profissional, quer por via da educação não formal e 

da aprendizagem ao longo da vida. A promoção de competências técnico-profissionais, 

mas sobretudo de competências pessoais e sociais transversais, incluindo 

competências digitais, será um fator decisivo para o reforço das oportunidades, 

incluindo no acesso à educação-formação, ao trabalho decente, aos rendimentos e ao 

bem-estar. 

 

• O3. Promover e qualificar os recursos e as parcerias institucionais para a inclusão e 
a inovação social. 
 

Desenvolver uma sociedade ativa e participativa, que se implica na promoção da 

igualdade e da justiça social, impõe o desenvolvimento de novas metodologias de 

intervenção, que partam da valorização dos recursos endógenos e que reflitam melhor 

as necessidades e os interesses dos diferentes grupos e lugares, incorporando várias 

escalas, mas também articulando e integrando diferentes dimensões e interesses, de 

forma inovadora. 
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Em função dos três Objetivos Estratégicos foram identificadas nove Linhas de Ação: 

 

• LA1. Qualificar os espaços residenciais e aumentar a identificação territorial 

• LA2. Valorizar as comunidades e a vivência do espaço através da sustentabilidade  

• LA3. Promover estilos de vida saudáveis e vivências seguras 

• LA4. Garantir o acesso a serviços públicos e qualificar as respostas sociais  

• LA5. Apoiar e promover comunidades aprendentes e empreendedoras 

• LA6. Promover as competências digitais, combatendo a infoexclusão e favorecendo a 

inclusão 

• LA7.Valorizar os saberes locais, a criatividade e a participação cívica e cultural  

• LA8. Robustecer e capacitar o tecido associativo e institucional 

• LA9. Induzir a experimentação e o desenvolvimento de soluções e abordagens 

transformadoras . 

 

 

 



 

 

Objetivos 
Estratégicos 

Linhas de Atuação 

 

 

 

 

 

1. Reduzir a pobreza e a 
exclusão, promovendo o 
acesso à habitação, ao 
espaço e aos serviços 
públicos, à saúde e bem-
estar e à qualidade de 
vida 

 

LA1. Qualificar os espaços residenciais e aumentar a identificação territorial 
A habitação e a cidade são percecionadas, usadas e apropriadas pelos cidadãos em função das suas necessidades e aspirações. 
Com a pandemia, os problemas estruturais ganharam visibilidade, nomeadamente na habitação e nos espaços públicos 
envolventes, revelando debilidades em matéria de higiene, salubridade e conforto. Nesse sentido, importa questionar os 
modelos urbanos, bem como as condições de habitabilidade, e dinamizar processos de construção, requalificação e reabilitação 
mais ajustados às pessoas e mais sustentáveis, no sentido de aumentar o conforto e o bem-estar e, consequentemente, os níveis 
de identificação com a casa e o bairro. 
LA2. Valorizar as comunidades e a vivência do espaço através da sustentabilidade  
A identificação com o território e a dinamização da vivência comunitária devem assentar no reconhecimento e valorização dos 
ativos ambientais locais, promovendo a sua apropriação coletiva. A requalificação dos espaços públicos deve promover modelos 
urbanos mais saudáveis e sustentáveis, assentes em projetos ecológicos que reduzam a pressão sobre os recursos (energia, 
água, solo, biodiversidade, etc.) e contribuam para um maior conforto bioclimático e alicerçadas numa ampla e continuada ação 
em matéria de promoção e educação ambiental. 
LA3. Promover estilos de vida saudáveis e vivências seguras 
O desfavorecimento económico, social e habitacional potencia, frequentemente, situações de fragilidade em matéria de saúde, 
de capacidade física e mental e de segurança individual e coletiva. Importa apostar na (auto)promoção de estilos de vida e de 
comportamentos mais saudáveis e seguros, de modo transversal e intergeracional. Estas fragilidades acentuaram-se com a 
pandemia e, por isso, é premente levar a cabo intervenções dirigidas aos diferentes grupos e faixas etárias, motivando a 
atividade física e desportiva, a produção agrícola local e a alimentação saudável e a prevenção e diminuição dos riscos. 
LA4. Garantir o acesso a serviços públicos e qualificar as respostas sociais  
O alargamento, reforço e requalificação da rede de equipamentos e respostas sociais, designadamente nas áreas da infância, 
das pessoas idosas e das pessoas com deficiência ou incapacidades, deve ser uma prioridade e representa um dado decisivo do 
combate à pobreza e exclusão. Este esforço de investimento deverá ainda contemplar a capacitação institucional e 
conformações não normalizadas de equipamentos adequados a apoiar e albergar novas respostas sociais, propiciando, assim, 
a experimentação de soluções sustentáveis e inovadoras.  
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Objetivos 
Estratégicos 

Linhas de Atuação 

 

 

 

 

 

 

2. Valorizar e ampliar as 
competências e 
aumentar a resiliência 
das comunidades 

 

LA5. Apoiar e promover comunidades aprendentes e empreendedoras 
A agenda metropolitana para as qualificações e competências deve assumir expressões diferenciadas e adotar abordagens 
personalizadas face aos desafios das comunidades mais vulneráveis. Para além da adequação e melhoria contínua dos projetos 
educativos de combate ao abandono e ao insucesso escolares e de recuperação de estudantes, com forte aposta na valorização 
das qualificações intermédias, desenvolvendo respostas adequadas a uma maior inclusão e mobilização dos jovens para os 
percursos formativos e para a inserção sustentada e qualificantes nos mercados de trabalho, há que apostar no trabalho 
educativo não formal, desenvolvido em contexto e de forma intergeracional, com propósitos amplos de promoção da inclusão 
e da cidadania.  
LA6. Promover as competências digitais, combatendo a infoexclusão e favorecendo a inclusão 
No quadro das competências hoje consideradas essenciais para a vida, as competências digitais assumem um papel decisivo. 
Importa, pois, apostar na sua promoção e desenvolvimento, em contexto local e numa perspetiva intergeracional, contribuindo 
para a transição digital e, sobretudo, para a inclusão daqueles que dela tendem a estar mais arredados. A promoção destas 
competências implica a promoção do acesso aos recurso e às tecnologias e supõe a articulação com o esforço de promoção de 
outras competências essenciais, como as competências de literacia e numeracia. O trabalho educativo com adultos, em especial 
com adultos mais velhos, é prioritário, devendo promover-se o estabelecimento de parcerias com centros de competências, 
associações locais e escolas, no sentido do desenvolvimento de programas ajustados aos diferentes contextos. 
LA7.Valorizar os saberes locais, a criatividade e a participação cívica e cultural  
A ampliação da resiliência das comunidades, no sentido aqui assumido, começa pela valorização dos recursos endógenos e dos 
saberes locais, base para o envolvimento das pessoas nos processos de mudança. A arte e a cultura são cruciais para o reforço 
de cidadania, na medida em que configuram oportunidades de desenvolvimento pessoal e coletivo, mas também ferramentas 
para a intervenção social, expondo injustiças, contribuindo para a contraversão de lógicas e discursos estigmatizantes e 
desagregadores e proporcionando formas de expressão e desenvolvimento da criatividade. As comunidades são repositórios 
de memórias e saberes o mais das vezes invisíveis, que importa revivificar e valorizar, resgatando o direito à manifestação das 
suas representações e práticas. 
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Objetivos 
Estratégicos 

 

Linhas de Atuação 

 

 

 

 

3. Promover e qualificar 
os recursos e as parcerias 
institucionais para a 
inclusão e a inovação 
social 

 

LA8. Robustecer e capacitar o tecido associativo e institucional 
O sucesso das intervenções integradas em comunidades a braços com desafios múltiplos e complexos faz apelo a recursos 
financeiros, institucionais e técnicos de relevo, bem como a modelos de atuação baseados numa cultura participativa e 
colaborativa. O tecido associativo e institucional local é aqui decisivo, mas ele encontra-se frequentemente rarefeito, a braços 
com importantes problemas de renovação e sustentabilidade e ausente das práticas de atuação e de relacionamento público, 
público-público e público-privado. Assumir o apoio ao desenvolvimento do associativismo local e ao reforço do tecido 
institucional que diretamente intervém nestes contextos é fundamental. Impõe-se o reforço da atratividade destes espaços de 
intervenção, com vista ao seu rejuvenescimento, e o robustecimento da sua ação, em especial através da capacitação dos atores 
e lideranças locais, do pessoal dirigente, técnico e voluntário, e do reforço dos recursos disponíveis, criando condições para a 
consolidação das lideranças e do trabalho desenvolvido, para o surgimento de novos agentes com abordagens diferenciadas e 
para a sustentação futura da ação. 
LA9. Induzir a experimentação e o desenvolvimento de soluções e abordagens transformadoras  
O longo e bem-sucedido percurso que a AMP tem vindo a percorrer neste domínio incentiva à continuidade e aprofundamento 
da ação. A intervenção integrada a desenvolver com vista à valorização inclusiva das comunidades, fator crucial da promoção 
da coesão interna do território metropolitano, supõe a adoção e desenvolvimento de instrumentos direcionados para a 
experimentação e a  inovação social, como forma de melhorar a ação e o potencial de sucesso dos programas e iniciativas e de 
assegurar uma ação efetivamente transformadora das comunidades mais desfavorecidas A criação de condições para a ideação 
coletiva, a cocriação, a montagem, a prototipagem e a experimentação de soluções e respostas inovadoras deve estar bem 
patente em todas as operações a desenvolver. 



 

 

5. Roadmap para a Ação 
 

A estruturação de um Plano de Ação que responda cabalmente às situações-problema que 
afetam os grupos sociais mais vulneráveis, aos principais desafios identificados e aos objetivos 
estratégicos propostos requer uma conjugação de eixos de intervenção que se posicionam 
transversalmente à escala metropolitana ou intermunicipal e, cumulativamente, um conjunto 
de eixos de intervenção territorial impulsionados e geridos à escala supraconcelhia, com 
incidência local.  

Os primeiros estarão preferencialmente vocacionados para acolher ações de caráter 
eminentemente imaterial, cuja transversalidade seja evidente para a diversidade das 
problemáticas que afetam as comunidades desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto. 
Entre outras, e a título de exemplo, podemos indicar os domínios relativos à inovação e ao 
empreendedorismo social, à capacitação do tecido institucional e à valorização das 
competências e das qualificações (incluindo profissionais), bem como as abordagens 
territoriais mais micro e próximas do terreno. 

Por seu turno, as ações impulsionadas a uma escala supraconcelhia de intervenção, em função 
das problemáticas e vulnerabilidades específicas, bem como das aspirações dos atores e 
cidadãos, deverão integrar os investimentos de natureza infraestrutural, nomeadamente as 
intervenções no espaço público e os equipamentos sociais, bem como as intervenções e os 
projetos de natureza imaterial relacionadas e articuladas com as primeiras. 

 

5.1. Eixos de Intervenção 
 

Neste contexto, o quadro referencial determinante da ação a desenvolver pelo Plano de Ação 
para as Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana do Porto estrutura-se em torno 
de dois eixos, a saber:  

 

• Eixo I. Intervenções Territoriais;  
 

• Eixo II. Inovação Social. 

 

 

  



 

 28 

 

 
O Eixo I será́ operacionalizado através de 6 intervenções territoriais. A cada uma destas 
intervenções corresponde uma operação Integrada que agrupa territorialmente municípios 
com contiguidade espacial que partilham perfis de vulnerabilidades sociais específicos. 

O quadro seguinte explicita a incidência espacial de cada território de intervenção no âmbito 
do Eixo I: 

 

Territórios de 
Intervenção Incidência Espacial 

A. AMP Litoral Norte Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim  

B.. AMP Interior-Norte Maia, Santo Tirso e Trofa 

C. AMP  Oriental Paredes e Valongo 

D. AMP Centro-Oriental Gondomar e Porto  

E. AMP Centro-Sul Vila Nova de Gaia e Espinho 

F. 
AMP Sul 

Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Oliveira de 
Azeméis, Vale de Cambra e Arouca 

 

  

Roadmap para a Ação para as Comunidades Desfavorecidas da 
AMP

Eixo I. Intervenções Territoriais

Operação 
Integrada  do 
Território de 
Intervenção 

AMP Litoral 
Norte

Operação 
Integrada  do 
Território de 
Intervenção

AMP Interior-
Norte

Operação 
Integrada  do 
Território de 
Intervenção 

AMP Oriental

Operação 
Integrada  do 
Território de 
Intervenção 

AMP Centro-
Oriental

Operação 
Integrada  do 
Território de 
Intervenção

AMP Centro -Sul

Operação 
Integrada  do 
Território de 
Intervenção

AMP Sul

Eixo II. 
Inovação Social

Capacitação, 
Animação e 

Disseminação dos 
Resultados

Iniciativas de base 
local  no âmbito da 
Experimentação, 

Empreendedorism
o  e Participação 

Cívica

Dinamizadas a 
partir da Escala 
Metropolitana 

mas com 
incidência local

Eixos

Ações

Escala 
Territorial

Escala Supraconcelhia 
(em cada Parceria participa sempre mais do que um concelho)

Ações dinamizadas 
transversalmente com incidência e 

impacto nas comunidades locais 
abrangidas pelas intervenções 

territoriais supraconcelhias.



 

 29 

 

5.2. Eixo I. Intervenções territoriais 
O Eixo I. agrega 6 intervenções de natureza territorial e de escala supraconcelhia, de acordo 
com a conformação geográfica constante do Ponto 5.1. As intervenções suportar-se-ão em 
parcerias lideradas pelos respetivos municípios que integrarão as Unidades Técnicas Locais  
bem como outros agentes, de natureza pública e privada, cuja ação é relevante no combate à 
pobreza e à exclusão social das comunidades desfavorecidas.  

Este Eixo concentrará a maior parte dos recursos financeiros disponibilizados pelo PRR e o seu 
planeamento e concretização terão por base a proposta de plano de ação das intervenções 
territoriais supramunicipais a apresentar por cada uma das seis Unidades Técnicas Locais. 

Os Planos de Ação das Intervenções Territoriais poderão mobilizar todos as tipologias de ações 
e de investimento previstas para apoio, nos termos do Ponto 6. deste Plano, devendo 
evidenciar o seu enfoque nas situações-problema e nos grupos sociais especialmente 
vulneráveis presentes nos territórios em questão. 

Os Planos de Ação das Intervenções Territoriais propostos à AMP no âmbito do Eixo I deverão 
evidenciar o alinhamento estratégico com a Componente 3 – Respostas Sociais – do PRR e, 
paralelamente, com os desafios, objetivos e linhas de atuação que estruturam a estratégia de 
intervenção prevista e explicitada no Ponto 4 deste Plano. 

Após a preparação, consensualização e submissão, pelas respetivas Unidades Técnicas Locais, 
das propostas de planos de ação das intervenções territoriais, estes serão objeto de análise, 
apreciação e contratualização com a AMP, na qualidade de entidade coordenadora do Plano de 
Ação metropolitano. 

As intervenções territoriais correspondem a abordagens integradas de âmbito supraconcelhio 
e deverão contemplar dois grandes domínios de intervenção, designadamente: 

o “Dimensão de intervenção no espaço público e infraestruturas sociais –investindo, 
quando identificado como necessário, na qualidade do espaço público e na oferta ou na 
adaptação das infraestruturas sociais consideradas como as mais críticas em cada 
intervenção, incluindo equipamentos sociais de apoio a crianças e idosos que contribuam 
para o equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional. Devem também ser 
consideradas as intervenções em outros equipamentos (pré-escolar e escolas do nível 
básico, unidades de saúde, etc.) ou refuncionalização de espaços para atividades na área 
da cultura, do património comum (espaços para iniciativas culturais, espaços para ateliers, 
para formações diversas, etc.), de acordo com os tipos de fragilidades identificadas em 
cada território.  

o Domínio de promoção da coesão social – intervenções de natureza imaterial que, para 
além de se dirigirem à resolução de condições de base dos fenómenos de pobreza e 
exclusão que proliferam nestes territórios, potenciem o efeito das intervenções no espaço 
público e nas infraestruturas sociais, quando estes existam. Deste modo, serão 
desenvolvidas linhas de ação que potenciem, entre outras: 

o A emancipação destas comunidades, começando por garantir que elas têm uma 
voz ativa e relevante no desenho e na implementação destas abordagens; 

o A descontinuação dos círculos de pobreza intergeracional, atuando sobre as áreas 
que, em cada comunidade, mais contribuem para a sua criação e manutenção 
(e.g. educação; empregabilidade; condições de saúde; precariedade laboral);  
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o A abertura, de forma bidirecional, destes territórios à comunidade mais vasta que 
habita e trabalha nos municípios e nas áreas metropolitanas em que se inserem, 
combatendo o estigma que envolve estes territórios e às pessoas que neles 
vivem”.1 

 

5.3. Eixo II. Inovação Social 
Tendo consciência que o principal risco à execução deste investimento se prende com a 
capacidade de os atores políticos e institucionais mobilizarem os atores locais e as 
comunidades para o desenho e participação nas iniciativas, criando dinâmicas próprias e 
preconizando soluções de que os territórios se sintam parte integrante, o Eixo II. Inovação 
Social visa criar as condições de envolvimento dos diversos atores e das suas intervenções num 
modelo verdadeiramente integrado que permita maximizar as sinergias e os resultados destas 
diversas intervenções, até agora desenvolvidas per se.  

Dinamizado a partir da AMP, através de uma Unidade Técnica de âmbito metropolitano a criar 
no seu seio, este Eixo foca-se na inovação, na capacitação e na promoção do envolvimento e 
da participação cívica na construção e montagem de projetos numa lógica bottom-up. 

As operações a financiar no âmbito do Eixo II terão sobretudo natureza imaterial, podendo, 
contudo, ser considerado o apoio a pequenas intervenções de natureza infraestrutural ou de 
criação de equipamentos que respondam a necessidades concretas comprovadas a partir do 
território e das comunidades. 

Assim, o Eixo II compreenderá duas tipologias de ação que, concorrendo para os objetivos de 
promoção da inovação e da capacitação, participação e envolvimento comunitário, 
apresentam uma natureza e uma forma de operacionalização diferenciadas. No primeiro caso 
a execução física e financeira das ações competirá diretamente à AMP. No segundo, a AMP 
procederá ao lançamento de convites para apresentação de candidaturas por parte de 
instituições e entidades relevantes e pertinentes em função dos objetivos do projeto e do 
domínio de intervenção. 

 

Capacitação, Animação e Disseminação dos Resultados 
A capitalização dos resultados das soluções portadoras de maior inovação adotadas no âmbito 
do Plano e a sua disseminação transversal entre as diversas intervenções territoriais é uma 
prioridade a concretizar através de ações nos domínios da capacitação institucional, da 
animação e da experimentação e da promoção da participação e do envolvimento dos 
cidadãos. 

Esta ação destina-se a apoiar as Intervenções Territoriais no desenvolvimento e execução das 
intervenções territoriais, designadamente através do apoio às respetivas Unidades Técnicas 
Locais e os seus órgãos no desenvolvimento de processos de capacitação, de colaboração e de 
cooperação cruzada e na cocriação de soluções inovadoras para resposta aos desafios e 
problemáticas sociais concretas, tendo em vista a sua superação.  

Trata-se de uma ação fundamental de animação das parcerias e de qualificação da sua ação 
colaborativa em prol das comunidades desfavorecidas, com a participação de todos os agentes 

 
1 PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, Parte 2, Componente 3. 
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envolvidos na execução das diversas intervenções territoriais levadas a cabo no contexto do 
Eixo I.  

A sua operacionalização será assegurada através de um conjunto de ações de natureza 
imaterial de iniciativa da Área Metropolitana do Porto, através da Unidade Técnica a constituir 
dentro da sua estrutura orgânica. 

 

Iniciativas de Inovação Social 
Compreende a criação e dinamização de um instrumento de apoio a intervenções de inovação 
social que se destinem a promover, nomeadamente, a experimentação, o empreendedorismo 
e a participação cívica. 

A iniciativa de apresentação de propostas de ação, em resposta a avisos / convites lançados 
pela AMP, caberá a entidades singulares ou a parcerias locais que contem com o envolvimento 
de IPSS, ONG, Misericórdias, Associações sem fins lucrativos e outras entidades que integrem 
a economia social, numa abordagem bottom-up, desenvolvida em resposta avisos específicos 
para apresentação de candidaturas lançados pela Área Metropolitana do Porto. 

Os avisos a  lançar pela AMP poderão abranger todas as tipologias de ações elegíveis previstas 
no Ponto 6, incluindo os domínios do envelhecimento ativo, da saúde, da educação, do 
desporto, do ambiente, da eficiência na utilização dos recursos, da alimentação saudável, do 
empreendedorismo social, entre outros.  
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6. Tipologias de intervenções / Investimentos 
 

6.1. Tipologias 
 

Os investimentos a poiar e a realizar no contexto deste plano de Ação poderão corresponder 
a: 

• Intervenções imateriais (reforço das intervenções já existentes com novas valências 
e/ou criação de intervenções ajustadas à natureza das fragilidades de cada território) 

• Intervenções materiais (regeneração de espaço público e de equipamentos coletivos 
cuja área de atuação cobre a área dos territórios selecionados – e.g. saúde, social, 
educação, cultura) 

 

No planeamento e execução do Plano de Ação será assegurada a complementaridade com as 
restantes Componentes do PRR bem como com o PT2030: 

a) C2 (Habitação) – sempre que haja identificação de intervenções na área da habitação, 
estas serão comtempladas na Componente C2 de modo a maximizar o sucesso das 
intervenções integradas; 

b) C1 (Saúde); C6 (Qualificações e competências); C15 (Escola Digital); … – as intervenções 
em equipamentos cuja área de atuação incide nestes territórios serão programadas 
nesta componente e não nas respetivas componentes, assegurando a existência de 
resposta a estas dimensões nesta componente; 

c) Assegurar as complementaridades com o PT2030 nestes municípios. 

 

Serão suscetíveis de apoio no âmbito dos dois Eixos do presente Plano ações que visem 
promover: 

• “O desenvolvimento de parcerias e intervenções locais de promoção da saúde e da qualidade 
de vida das comunidades; 

• A requalificação física do espaço público ou o reforço das infraestruturas sociais, de saúde, 
de habitação ou desportivas;  

• A regeneração das áreas socialmente desfavorecidas, invertendo fenómenos de fratura 
social e promovendo a coesão social das áreas metropolitanas; 

• O empreendedorismo de pequenos negócios de base local, endogeneizando as iniciativas, 
criando rendimentos para a comunidade e aumentando a sustentabilidade global da 
intervenção para lá da vigência do plano; 

• O acesso à saúde, desenvolvendo a saúde comunitária e o combate às dependências;  
• O desenvolvimento de programas de envelhecimento ativo e saudável reforçando as 

infraestruturas e as organizações e reconhecendo o papel dos estilos de vida, incluindo a 
promoção de uma alimentação saudável e a participação em atividade física e desportiva 
em segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem;  
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• O desenho de projetos de combate ao insucesso e abandono escolares com envolvimento 
das comunidades educativas, capacitando as escolas e os seus profissionais, definindo 
percursos específicos para a recuperação de aprendizagens; 

• A aposta na qualificação de adultos e na certificação das suas competências, no completar 
de percursos de qualificação de jovens ativos; 

• A elaboração de um diagnóstico das necessidades das populações e desenvolvimento de 
programas de literacia de adultos, de aprendizagem da língua portuguesa e de inclusão 
digital; 

• A aposta na formação profissional e nas políticas de promoção de empregabilidade 
ajustadas às realidades e dinâmicas locais; 

• O acesso à cultura e a criatividade e valorização da interculturalidade; 
• O incentivo à participação das comunidades na gestão do próprio programa; 
• A capacitação dos atores locais em redes de parceria - incluindo organismos da 

administração central, local, associações, clubes desportivos e empresas - para regeneração 
das áreas desfavorecidas;  

• A articulação com o 3.º setor - soluções de combate à pobreza e exclusão social; 
• A aposta no desporto enquanto um dos instrumentos sociais agregadores da nossa 

sociedade, revestindo-se de extrema importância na promoção de valores e combate às 
desigualdades sociais; 

• A cidadania e o acesso aos direitos e à participação cívica, através de equipas 
multidisciplinares e com a participação dos públicos a quem se dirige o programa”.2 

 

“As intervenções ou instrumentos de política pública próximos dos objetivos que se pretendem 
atingir com este investimento e que, tipicamente são financiados através dos fundos da Política de 
Coesão (e.g. CLDS, TEIP, Programa Escolhas) poderão continuar a ser financiados nestes mesmos 
territórios visto que as ações que se pretendem financiar pelo PRR não pretendem substituir a 
abordagem realizada por estes instrumentos, mas antes complementá-la e/ou reforça-lade modo 
a maximizar os apoios dirigidos a estas comunidades”3 

 

6.2. Afetação do Financiamento por Tipologia de Intervenções 
 

A intervenção integrada objeto do presente Plano conjuga ações imateriais com ações 
materiais, de acordo com a seguinte afetação da dotação financeira global: 

a) Intervenções de natureza imaterial – 50% da dotação financeira; 
b) Intervenções de natureza material / infraestrutural – 50% da dotação financeira. 

  

 
2 PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, Parte 2, Componente 3. 
3 Especificações Técnicas – SUBINVESTIMENTO RE-CO3-i06.03 “Operações Integradas em 
Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana do Porto” 
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7. Operacionalização e Gestão 
 

É fundamental viabilizar a adoção de um modelo de governança da intervenção de caráter 
multiescalar, assumindo, por um lado, intervenções com dimensões e responsabilidades de 
âmbito geral, de caráter transversal, e, por outro, intervenções com dimensões locais e 
responsabilidades a assumir à escala supramunicipal e local, integrando as instituições e 
entidades presentes no terreno. 

O PRR prevê, explicitamente, que a Área Metropolitana do Porto seja responsável direta, 
perante a Estrutura de Missão, pela execução de um grande investimento integrado, através da 
adoção de um modelo de governança que tenha subjacente uma contratualização global que 
atribui a esta entidade intermunicipal a responsabilidade pela implementação e apresentação 
de resultados, designadamente através do cumprimento de milestones e metas.  

Assumir a responsabilidades pela execução deste Plano de Ação impõe a definição clara da 
missão da AMP, dos mecanismos de relacionamento e articulação entre as diversas entidades 
envolvidas, bem como uma afetação de recursos técnicos e financeiros substantiva, compatível 
com um investimento ambicioso, cujos custos serão suportados no âmbito do financiamento 
concedido pelo PRR.  

 

7.1 Modelo de governança 
O modelo de governança tem subjacente uma contratualização global entre a Estrutura de 
Missão Recuperar Portugal e a Área Metropolitana do Porto, que será a entidade responsável 
pelo planeamento, implementação, execução e prestação de contas quanto aos resultados 
obtidos nesta componente (cumprimentos de milestones e metas).  

A estrutura orgânica do modelo de governança adotado para a implementação do Plano de 
Ação encontra-se esquematicamente representada no organograma abaixo reproduzido: 

 

 

 

Área Metropolitana do Porto 
Coordenação

Território de 
intervenção A

Unidade Técnica 
Local A*

Território de 
intervenção B

Unidade Técnica 
Local B*

Território de 
intervenção C

Unidade Técnica 
Local C*

Território de 
intervenção D

Unidade Técnica 
Local D*

Território de 
intervenção E

Unidade Técnica 
Local E*

Território de 
intervenção  F

Unidade Técnica 
Local F*

Unidades 
Técnicas 

Metropolitanas

Unidade Técnica 
de Animação e 
Capacitação*

Unidade Técnica 
de Gestão

Div. Gestão dos 
Fundos 

Comunitários**

Div. Técnica de 
Apoio**

Comissão Metropolitana de 
Acompanhamento

*Estruturas Técnicas a criar; 
** Estruturas Técnicas existentes a reforçar. 
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Escala Metropolitana  
 

Coordenação 

À Área Metropolitana do Porto está reservado um papel central no processo de planeamento, 
montagem, gestão, execução e avaliação da intervenção, competindo-lhe, entre outras 
tarefas, a coordenação e dinamização do Plano de Ação, por cuja execução será 
responsabilizada. 

Entre as funções que lhe estão acometidas no quadro da respetiva contratualização, a AMP 
desempenhará um papel fundamental de coordenação geral, seja relativamente aos  processos 
de tomada de decisão, no que toca à gestão da intervenção, seja na articulação interna, no 
contexto do relacionamento com as Unidades Técnicas Locais e com os beneficiários finais dos 
projetos, seja na interlocução externa, designadamente no que respeita ao relacionamento 
com o Governo e com a Estrutura de Missão do PRR.  

A supervisão da coordenação do Plano de Ação compete aos órgãos próprios da Área 
Metropolitana do Porto, designadamente ao Conselho Metropolitano e à Comissão Executiva, 
nos termos da lei e dos estatutos da entidade. 

A AMP poderá, se assim entender, vir a designar um Coordenador Executivo do Plano de Ação, 
delegando neste a direção e a dinamização da ação das Unidades Técnicas Metropolitanas; este 
coadjuvará a AMP no funcionamento de todos os órgãos previstos no modelo de governança. 

Compete à AMP, enquanto entidade que responsável pela execução do Plano de Ação, entre 
outras, as seguintes tarefas: 

a) Criar e manter as capacidades institucionais, técnicas e administrativas necessárias 
para exercer as funções de forma eficiente e profissional, até ao encerramento do 
investimento identificado, contando para efeito com os recursos financeiros 
assegurados pelo PRR; 

b) Aprovar a versão preliminar do Regulamento;  
c) Elaborar os avisos/convites a lançar para a apresentação de candidaturas relativas: 

I. aos Planos de Ação das Intervenções Territoriais, no contexto do Eixo I do 
Plano; 

II. às Iniciativas de Inovação Social, no contexto do Eixo II (instrumento de apoio 
a intervenções inovadoras de pequena dimensão que se destinem a promover, 
nomeadamente, a experimentação, o empreendedorismo e a participação 
cívica nas comunidades desfavorecidas); 

III. a outras ações e iniciativas a considerar no decorrer da execução do Plano de 
Ação. 

d) Rececionar, analisar e aprovar a lista final das candidaturas / propostas aceites no 
âmbito dos avisos/convites lançados; 

e) Aprovar o pagamento das diferentes tranches do financiamento faseado das 
candidaturas abrangidas pela dotação do Plano;  

f) Assegurar a realização dos processos de monitorização e avaliação e divulgação dos 
resultados alcançados;  

g) Aprovar os relatórios anuais e final de execução do Plano de Ação; 
h) Dinamizar um processo global de capacitação e aprendizagem de intervenção 

inovadora, integrada e participada em comunidades desfavorecidas, que permita a 
qualificação contínua dos agentes e das instituições; 

i) Adotar um sistema de controlo interno que previna, detete e corrija irregularidades, 
que internalize procedimentos de prevenção de conflitos de interesses, de fraude, de 
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corrupção e do duplo financiamento, assegurando o princípio da boa gestão e 
salvaguardando os interesses financeiros da União Europeia; 

j) Adotar os procedimentos de verificação e controlo junto dos Beneficiários Finais, de 
modo a assegurar o cumprimento das metas e marcos globais contratualizados; 

k) Disponibilizar as evidências dos procedimentos utilizados na análise, aprovação, 
contratualização, implementação, controlo, pagamento e recuperações; 

l) Definir no sistema de gestão e controlo o circuito de gestão completo das operações, 
incluindo a forma de submissão e análise das candidaturas; 

m) Assegurar o cumprimento, nas operações dos Beneficiários Finais, do princípio do “não 
prejudicar significativamente” o ambiente, bem como as condições para o 
cumprimento pelo Investimento dos requisitos digital, climático e indicadores comuns, 
nos termos previstos no PRR, no Regulamento (UE) 2021/241 e respetivos atos 
delegados; 

n) Velar pela observância das disposições legais aplicáveis em matéria de Contratação 
Pública, Auxílios de Estado e Igualdade de Oportunidades e de Género. 

 

Comissão Metropolitana de Acompanhamento 

A Comissão Metropolitana de Acompanhamento desempenhará um papel fundamental, ao 
assegurar a monitorização estratégica e de gestão, a par da articulação intersetorial e 
multinível, vital para o sucesso das operações assentes em abordagens integradas. 

Detendo funções consultivas, a Comissão Metropolitana de Acompanhamento constituirá uma 
plataforma relevante de partilha de informação essencial para orientar a ação coletiva e 
colaborativa de todas as entidades e instituições cuja ação releve para o sucesso das 
intervenções nas comunidades desfavorecidas em prol do combate à pobreza e à exclusão 
social. 

Compete à Comissão Metropolitana de Acompanhamento: 

a) Efetuar a monitorização transversal do planeamento estratégico, do desenvolvimento 
e da execução do Plano de Ação Metropolitano e dos Planos de Ação Supraconcelhios 
para as Comunidades Desfavorecidas, podendo este órgão apresentar contributos, 
sugestões ou recomendações orientadas para a sua adequada prossecução e 
concretização;  

b) Formular contributos, sugestões ou recomendações em relação aos relatórios de 
atividades;  

c) Concertar posições e explorar sinergias entre a ação dos seus membros em prol do 
combate à pobreza e da inclusão das comunidades desfavorecidas da Área 
Metropolitana do Porto;  

d) Pronunciar-se sobre a execução do Plano de Ação, bem como sobre os seus resultados, 
ou sobre qualquer outro assunto que seja colocado à sua consideração pela AMP. 

Terão assento na Comissão Metropolitana de Acompanhamento representantes das seguintes 
entidades e instituições: 

• AMP e seus Municípios; 

• Presidência do Conselho de Ministros;  

• Ministério do Planeamento;  

• Ministério da Coesão Territorial;  

• Ministério da Cultura;  
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• Ministério da Economia e Transição Digital;  

• Ministério da Educação;  

• Ministério da Saúde;  

• Ministério das Infraestruturas e Habitação;  

• Ministério do Ambiente e Ação Climática;  

• Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social;  

• IPSS, ONG e entidades privadas que integram o ecossistema social; instituições de 
ensino; etc; 

• Coordenação das Unidades Técnicas Locais; 

• Outras entidades que venham a ser convidadas para o efeito pela AMP. 

 

Unidades Técnicas Metropolitanas 

No plano técnico, a AMP deverá assumir um duplo papel, ainda que exercido de forma 
independente e na estrita observância do princípio da desagregação de funções; este papel será 
confiado a duas Unidades Técnicas Metropolitanas inseridas na estrutura orgânica da AMP: 

a) A Unidade Técnica de Capacitação e Animação, que terá como missão apoiar a 
implementação do Eixo II do Plano de Ação, devendo para o efeito dinamizar um 
conjunto ações, entre as quais se destacam, nomeadamente: 

i. Apoio ao funcionamento dos diferentes órgãos que integram o modelo de 
governança adotado à escala metropolitana e supraconcelhia/local; 

ii. Estruturação e divulgação dos convites/avisos para apresentação de 
candidaturas dos planos de ação de âmbito supraconcelhio, das iniciativas 
no âmbito da inovação social e outras que venham a ser equacionadas; 

iii. Prestação de suporte à atividade e funcionamento das Unidades Técnicas 
Locais; 

iv. Animação, comunicação e divulgação, disseminação dos resultados, bem 
como promoção de iniciativas destinadas a aprofundar e qualificar o 
envolvimento das instituições, atores e comunidades, cruzamento e 
intercâmbio de experiências; 

v. Organização de processos de capacitação institucional que cruzem as 
experiências desenvolvidas em cada uma das intervenções territoriais, de 
forma a permitir a disseminação e a capitalização de boas práticas; 

vi. Iniciativas no âmbito da experimentação/pilotagem de projetos 
inovadores, sobretudo em áreas menos cobertas pelas soluções já 
existentes, face a problemáticas emergentes ou em territórios menos 
propensos ou menos capacitados para a inovação social, garantindo assim 
a qualidade das operações e a sua harmonização e coerência à escala 
metropolitana.  

b) A Unidade Técnica de Gestão, que resultará do reforço da estrutura da AMP com os 
recursos humanos e meios técnicos indispensáveis para a gestão da operação 
integrada. Esta Unidade Técnica será responsável pela gestão administrativa e 
financeira da contratualização com a Estrutura de Missão do PRR e com as Unidades 
Técnicas Locais, bem como pelos contratos de financiamento que resultarem de outros 
convites / avisos para a apresentação de candidaturas que vierem a ser lançados no 
âmbito do Eixo II. Competir-lhe-á, também, assegurar a monitorização e avaliação dos 
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resultados obtidos e a verificação da observância dos milestones e metas. Esta Unidade 
Técnica de Gestão concentrará e assegurará os processos administrativos e financeiros 
e promoverá a articulação, a montante, com a Estrutura de Missão do PRR e, a jusante, 
com as Unidades Técnicas Locais.  

 

 

Escala de Supraconcelhia – Territórios de Intervenção 
 

As Unidades Técnicas Locais  

As Unidades Técnicas Locais têm por missão a elaboração das propostas, a sua gestão e o 
acompanhamento da execução, bem como o reporte das atividades desenvolvidas e dos 
resultados obtidos no âmbito dos Planos de Ação dos Territórios de Intervenção e dos projetos 
que os integrem.  

O seu papel é fundamental a nível local, pois serão suas a liderança de todo o processo e a tarefa 
de promoção do envolvimento dos diferentes agentes relevantes, bem como a articulação com 
a AMP, enquanto entidade coordenadora, e o estabelecimento e aprofundamento de relações 
de cooperação com os restantes Territórios de Intervenção. 

Relativamente aos respetivos Planos de Ação das Operações Integradas dos Territórios de 
Intervenção, competirá a cada Unidade Técnica Local: 

a) Preparar e consensualizar uma proposta de plano de ação para a respetiva operação 
integrada de escala supraconcelhia a submeter à AMP;  

b) Gerir e dinamizar a execução das diferentes atividades, ações e projetos  que integram 
a operação integrada; 

c) Monitorizar a execução física e financeira de cada projeto da responsabilidade dos 
diferentes promotores e beneficiários finais e reportar à AMP; 

d) Colaborar e participar ativamente nas ações de capacitação, animação, inovação e 
dinamização levadas a efeito e propostas pela AMP. 

A constituição das Unidades Técnicas Locais será formalizada através da celebração, entre os 
Municípios cujos concelhos estão abrangidos pelo respetivo Território de Intervenção, de um 
acordo de parceria que determinará, entre outras matérias, o Município que assumirá a 
coordenação da Unidade Técnica Local, as entidades que a integram para além dos municípios 
bem como os recursos técnicos a afetar ao seu funcionamento.  

O âmbito espacial de intervenção de cada uma das seis Unidades Técnicas Locais a criar 
corresponderá aos Territórios de Intervenção definidos no presente Plano de Ação.  

As Unidades Técnicas Locais  serão  responsáveis pelo “desenho do mix de intervenções, pela sua 
implementação e acompanhamento, articulando quer com as intervenções da responsabilidade 
dos  municípios (e.g. intervenções no espaço público), quer da responsabilidade das diversas 
políticas setoriais (e.g. saúde, educação, emprego e segurança social, segurança pública, 
acolhimento de migrantes, combate às discriminações; igualdade de género e combate à violência 
doméstica;) quer, ainda, da mobilização de entidades locais não governamentais (e.g. IPSS, 
ONGD, Misericórdias, Associações de Moradores)”. 
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Comissão de Acompanhamento Local 

Cada uma das  Unidades Técnicas Locais deve acolher na sua estrutura orgânica uma Comissão 
de Acompanhamento Local, órgão de natureza consultiva, presidido por um dos Municípios 
que integram a Intervenção Territorial, e em que estarão representadas as principais 
instituições públicas e privadas, nomeadamente IPSS, ONG e outras entidades e agentes locais 
relevantes para a definição e execução do plano de ação do território da operação integrada em 
questão. 
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7.2. Operacionalização  
A operacionalização do Plano de Ação Metropolitano é diferenciada relativamente a cada um 
dos eixos de intervenção previstos, de acordo a natureza dos projetos e dos investimentos. 

Assim, no âmbito do Eixo I. Intervenções Territoriais, a AMP, enquanto entidade coordenadora, 
procederá à contratualização com cada uma das seis Unidades Técnicas Locais dos respetivos 
Planos de Ação da Operação Integrada para o respetivo Território de Intervenção, na sequência 
de convites dirigidos àquelas entidades. 

O Eixo II. Inovação Social integra duas modalidades de operacionalização:  

• Por um lado, compreende um conjunto de iniciativas, de natureza imaterial, 
relacionadas, nomeadamente, com a capacitação institucional, a divulgação dos 
resultados e a disseminação de boas práticas, a cocriação de soluções inovadoras e o 
aprofundamento da cooperação entre os diferentes territórios de intervenção, cuja 
execução física e financeira compete à própria AMP, coadjuvada para tanto pela 
Unidade Técnica Metropolitana. 

• Por outro lado, serão também lançados avisos para a apresentação de candidaturas de 
pequena dimensão financeira a submeter por parte de entidades singulares ou 
parcerias locais que contem com o envolvimento de IPSS, ONG, Misericórdias, 
Associações sem fins lucrativos e outras entidades que integrem a economia social, 
numa abordagem bottom-up, nos domínios do envelhecimento ativo, da saúde, da 
educação, do desporto, do ambiente, da eficiência na utilização dos recursos, da 
alimentação saudável, do empreendedorismo social, entre outros. 

Os avisos para apresentação de candidaturas a lançar no âmbito da execução do presente Plano 
serão previamente submetidos à apreciação da Estrutura de Missão Recuperar Portugal para 
validação e publicados no site desta entidade,  devendo estabelecer  os termos a observar e a 
documentação que deverá instruir o processo e dossiê de candidatura. 

 

Candidaturas das Planos de Ação das Intervenções Territoriais  
Instrução de Propostas  

Relativamente a cada  Intervenção Territorial a apoiar no âmbito do Eixo I , as propostas de 
Plano de Ação de Operação Integrada serão submetidas pelas respetivas  Unidades Técnicas 
Locais, mediante procedimento por convite realizado pela AMP. 

Um dos elementos fundamentais que deverá integrar a proposta  a apresentar pelas Unidades 
Técnicas Locais é o Plano de Ação da Operação Integrada.   
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Plano de Ação da Operação Integrada 

O Plano de Ação da Operação Integrada é um instrumento de planeamento da intervenção 
territorial. Ele é desenvolvido pela Unidade Técnica Local respetiva, tendo como conteúdo 
obrigatório:  

a) Caracterização e diagnóstico das comunidades desfavorecidas, evidenciando as suas 
vulnerabilidades físicas, económicas e sociais;  

b) Estratégia de intervenção e objetivos a alcançar;  
c) Articulação com outras intervenções urbanísticas e de inclusão social em curso e 

previstas;  
d) Planeamento físico e financeiro da operação integrada;  
e) Apresentação síntese das ações e medidas a financiar, os seus objetivos, os parceiros 

responsáveis pela sua concretização e o seu calendário e implementação;  
f) Identificação das principais realizações e resultados a alcançar;  
g) Identificação dos mecanismos de acompanhamento e avaliação;  
h) Estratégia de comunicação e de mobilização da comunidade;  
i) Envolvimento e responsabilidade dos parceiros e evidências de participação das 

comunidades na preparação do Plano de Ação e na sua implementação.  

Em resultado da experiência de implementação do Plano de Ação da Operação Integrada, o 
mesmo poderá́ ser objeto de revisão intermédia, a sujeitar a aprovação pela Parceria à AMP até 
31 dezembro de 2024.  
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8. Calendarização 
 

A primeira fase do Plano de Ação decorrerá entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de agosto de 2026 
contemplando as seguintes datas-limite:  

• Até 31 de dezembro de 2021: 

o Apresentação do Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas da Área 
Metropolitana do Porto; 

o A Estrutura de Missão Recuperar Portugal contratualiza com a AMP a execução 
do subinvestimento RE-CO3-i06.02, “Operações Integradas em Comunidades 
Desfavorecidas na Área Metropolitana do Porto”; 

• Até 14 de janeiro de 2022: 

o Criação das Unidades Técnicas Locais; 

• Até 20 de janeiro de 2022: 

o Lançamento dos convites para apresentação das propostas de Planos de Ação 
das Intervenções Territoriais; 

• Até 8 de março de 2022: 

o Apresentação das propostas de Planos de Ação das Operações Integradas das 
6 Intervenções Territoriais supraconcelhias;  

• Até 31 de março de 2022: 

o Assinatura dos contratos de financiamento entre a AMP e as Unidades Técnicas 
Locais promotoras de cada uma das intervenções territoriais;  

• Até 30 de junho de 2026: 

o  Execução dos projetos;  

• Até 31 de dezembro de 2026: 

o Avaliação de resultados. 

 

Após a conclusão da 1.ª fase do Plano de Ação, até junho de 2026, que beneficia do apoio 
disponibilizado através do PRR, ponderados os resultados da monitorização e da avaliação 
efetuadas ao longo da sua execução, terá lugar uma 2.ª fase do Plano de Ação que para a sua 
concretização contará com o apoio dos FEEI – Fundos Europeus Estruturais de Investimento 
disponibilizados através da Política de Coesão, designadamente do Programa Operacional 
Regional do Norte e dos Programas Operacionais Temáticos . Fica, desta forma,  assegurada a 
maximização da cobertura através de uma adequada complementaridade entre instrumentos, 
evitando redundâncias, sobreposições e/ou lacunas, e salvaguardando a inexistência de duplo 
financiamento.  
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9. Financiamento 
 

9.1. Dotação Financeira  
O Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana do Porto 
apresenta uma dotação orçamental de 121.500.000 €. 

Nos termos do Ponto 6.2., será observada uma repartição da dotação financeira de 50% para 
as intervenções de natureza imaterial e 50% para as intervenções de natureza material / 
infraestrutural . 

 

9.2. Dotação Financeira dos Eixos de Intervenção  
A dotação financeira programada para a concretização dos Eixos de I. Intervenções Territoriais 
e Eixo II. Inovação Social ascende ao montante global de 119.022.000 €.  

 

9.3. Dotação Financeira para Coordenação, Gestão e 
Acompanhamento 

A AMP irá assumir contratualmente, enquanto entidade globalmente responsável pela 
execução do Investimento código RE-CO3-i06.03, designado “Operações Integradas em 
Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana do Porto” que integra a Componente do 
PRR C03 – Respostas Sociais, um conjunto de obrigações vitais para a regular e efetiva 
implementação desse Investimento, designadamente no que toca à gestão da 
operacionalização das intervenções, ao acompanhamento, à monitorização, ao controlo, à 
auditoria e avaliação.  

Paralelamente, atendendo aos objetivos e ao papel que está reservado para a AMP no modelo 
de governança definido no Ponto 7.1., compete-lhe realizar um conjunto de atividades, por um 
lado, promotoras da inovação social, experimentação e capacitação de todos os atores e, por 
outro lado, de comunicação e sensibilização que concorram para combater a estigmatização e 
discriminação das pessoas que integram as comunidades desfavorecidas, promovendo e 
valorizando o capital social, cultural, criativo e empreendedor das Comunidades 
Desfavorecidas.  

Neste contexto, a boa gestão do complexo  processo de implementação do Plano de Ação e a 
concretização destas atribuições exigem a afetação e o recurso a competências técnicas 
específicas, recursos humanos qualificados e meios técnicos adequados e suficientes. Assim, 
para fazer face aos custos decorrentes das obrigações assumidas pela AMP  é fixada a dotação 
orçamental programada de 2.478.000 €.  
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9.4. Cofinanciamento 
As intervenções serão cofinanciadas a 100%, não sendo elegível o valor do IVA. 

 

9.5. Metas de execução 
Até ao final de 2025, 90% das medidas devem estar executadas para um orçamento de pelo 
menos 109,35 milhões de Euros. 
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