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álvaro amaro
Presidente da Câmara Municipal de Palmela

APRESENTAÇÃO
A Educação de qualidade, para todas/os, desafia-nos a uma intervenção 
transversal, que inclui valores e objetivos como a sustentabilidade, a 
interculturalidade, a igualdade, a identidade, a segurança, a inovação, 
a criatividade e uma cidadania plena e informada. Educar no séc. XXI é 
considerar a diversidade e a complexidade como fatores a ter em conta no 
modelo de escolaridade que deve orientar a aprendizagem de crianças e 
jovens, assim como no modelo de desenvolvimento social que queremos. 
A Educação transcende, pois, as paredes da escola para impregnar todo o 
território, com a sua abrangência multidisciplinar e a sua ação multissetorial, 
envolvendo entidades públicas, instituições, famílias e cada um/a de nós.
Os Princípios da Carta de Cidades Educadoras, redigida em 1990 e atualizada 
este ano pelos quase 500 municípios-membro da Associação Internacional de 
Cidades Educadoras, continuam a inspirar-nos. Palmela, Município Educador 
e Território de Convivência, e o seu Projeto Educativo Local (PEL) definiram 
como estratégia potenciadora e transversal esta forma muito própria de 
estar e de fazer com as pessoas, a partir dos lugares de vida, conjugando 
a diversidade e o desenvolvimento integral, num diálogo de cooperação 
e convivência permanentes. Uma estratégia frutífera, que confirma a 
importância da participação para uma Educação promotora de valores 
humanistas e altruístas, fundamentais para a superação dos desafios globais 
da Humanidade, na nossa relação com as outras pessoas, com a Natureza e 
com o Planeta. 
O PEL procura acompanhar as diferentes dinâmicas do território e responder 
às necessidades e oportunidades atuais. Em conjunto com a comunidade, 
temos vindo a estabelecer pontes de diálogo entre gerações, a valorizar 
saberes e competências, a capacitar agentes e a tecer novas redes de 
colaboração. Contamos com a vossa participação e interesse, para continuar a 
fazer do PEL um instrumento vivo, pertinente e plural.
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adilo Costa
Vereador da Educação, Câmara Municipal de Palmela

A concretização da política educativa compartilhada entre a administração/
governo central nas diferentes áreas das competências, associada ao 
desenvolvimento da ação socioeducativa e cultural, determinam uma atuação 
em defesa das condições humanas, da dignidade e do bem comum para 
todos os cidadãos e cidadãs do território de Palmela. 
Esta política reflete os Princípios da Carta de Cidades Educadoras que o 
município de Palmela, membro da Associação Internacional das Cidades 
Educadoras – AICE desde 2000, tem vindo a difundir nos últimos anos e que 
se traduz no documento que se apresenta – Projeto Educativo Local (PEL). 
Um projeto que congrega a diversidade de intervenções locais, cujo modelo 
de operacionalização assenta num trabalho intersectorial e colaborativo 
associado ao cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. 
O PEL favorece formas de comunicação, articulação e mobilização que 
remetem para o cidadão/cidadã o protagonismo de se construir ao longo da 
vida e de desenvolver as suas potencialidades, integrando as suas diferenças 
e particularidades no sentido da cidadania plena. 
Os princípios da participação, articulação, complementaridade, inovação 
e rentabilização de recursos, que permitem a qualificação do território e a 
valorização do capital das pessoas, dos projetos e das instituições, estão 
presentes na Receção à Comunidade Educativa e no Outubro Maior, e 
também nas três edições do Fórum PEL, nas duas edições do Mercado 
da Cidadania, na iniciativa (A)Linhas e no Plano Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar.
Este é o compromisso educativo que o município quer partilhar com a 
comunidade, convidando todo/as os/as munícipes a continuar a construir um 
território educador onde se promove a convivência, sustentado em prioridades 
estratégicas para os próximos quatro anos que consolidam a perspetiva da 
educação ao longo da vida, da diversidade e do desenvolvimento integral.
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PREFÁCIO
Educar é descobrir e desenvolver o potencial infinito que existe em cada 
pessoa. Educar é dar a todos e a cada um(a) a possibilidade de se realizar 
plenamente.
Um cidade Educadora constrói espaços e tempos de aprendizagem e cria 
lugares de partilha de conhecimentos e troca de experiências entre as 
organizações e as/os cidadãs/cidadãos.
O Projeto Educativo de Palmela situa-se, assim, como a interface entre o 
município e os diversos atores que constituem a comunidade e o território.

isabel vieira
(Docente de Serviço Social na Universidade católica Portuguesa)
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INTRODUÇÃO 
Promover uma educação transformadora e adaptada ao mundo em mudança 
e aos desafios civilizacionais, adequando os saberes aos novos problemas e 
criando novas possibilidades e perspetivas de educação ao longo da vida, são 
os desafios de Palmela, Cidade Educadora. 
A planificação de uma política educativa ampla, que inclui processos 
educativos formais, informais ou não formais e interliga instituições, 
intervenções e lugares educativos, é o objetivo do município de Palmela que, 
ao logo dos últimos anos, tem colocado a educação como eixo transversal 
das políticas municipais mais abrangentes. A expansão e o desenvolvimento 
da rede pública da educação pré-escolar e a qualificação dos equipamentos 
educativos, concebidos e concretizados como espaços para viver, aprender, 
brincar e conviver, têm sido objetivos prioritários do município, pela 
importância da Escola Pública de qualidade. 
Palmela, Município Educador assume o Território como um amplo espaço 
educador e o Projeto Educativo Local como a estratégia municipal para a 
educação, entendida como um processo participado, transversal e integrado, 
que otimiza as boas práticas e os recursos do território e coloca o cidadão no 
centro da ação municipal. Assume também, o pensamento global e a ação 
local na concretização da erradicação da pobreza e da exclusão social, na 
promoção da prosperidade e do bem-estar de todos num Planeta sustentável.
O Projeto Educativo Local é um processo em construção com a comunidade 
que se tem refletido na forma como o município concebe e desenvolve 
a sua ação educativa e que se sustenta num processo de envolvimento 
colaborativo, produzindo-se uma verdadeira pedagogia de conhecimento 
coletivo, de aprendizagem e inovação e de aproximação de diferentes 
saberes. Este diálogo é indispensável para a identificação de potencialidades, 
recursos, experiências, preocupações e soluções à medida das pessoas e do 
território.
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EDUCAÇÃO E MOVIMENTO 
DE CIDADES EDUCADORAS
A educação é “um património que se transforma, em capital social, ditando a 
forma como nos relacionamos com nós próprios, com os outros e com o mundo, 
mas também determinando os potenciais lugares de inclusão e exclusão, 
económica, politica, social, cultural e simbólica”, (Educação, um tesouro a 
descobrir, UNESCO). A educação assim assumida “transcende as paredes da 
escola para impregnar toda a cidade. Uma educação para a cidadania, na qual 
todas as administrações assumem a sua responsabilidade na educação e na 
transformação da cidade num espaço de respeito pela vida e pela diversidade”. 
(Carta de Cidades Educadoras, 2020, AICE).
Palmela Cidade Educadora preconiza os princípios do movimento 
internacional de Cidades Educadoras efetivando de forma intencional todas 
as modalidades de educação ao longo da vida, assim como as diferentes 
manifestações culturais, fontes de informação e vias de descoberta da 
realidade que se produzam no território. O direito à cidade educadora, o 
compromisso da cidade e a cidade ao serviço integral das pessoas são 
elementos unificadores e orientadores das políticas educativas e do reforço 
da educação de qualidade, eixo prioritário e transversal da ação municipal e 

objetivo (ODS 4) da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.

O direito a uma cidade 
educadora é considerado 

como uma extensão efetiva 
do direito fundamental 
à educação e garantia 
dos princípios de 
igualdade entre todas 
as pessoas, de justiça 
social e de equilíbrio 
territorial e o Projeto 

Educativo Local é a mais 
relevante medida que um 

município educador pode 
empreender. 
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TERRITÓRIO | COMUNIDADE | CIDADÃO
Alargar a educação ao território é aumentar as oportunidades e as 
possibilidades educativas e garantir o direito ao conhecimento, às culturas, 
aos valores, ao universo simbólico, às linguagens, expressões, ritmos, 
vivências, memórias e identidades diversas. 
Situado na Península de Setúbal e inserido na Reserva Natural do Estuário 
do Sado e no Parque Natural da Arrábida, Palmela é um imenso território 
educador que concilia o desenvolvimento industrial, com a preservação de 
muitas das suas características rurais, onde o espaço rural convive com o 
urbano e o património e a cultura da vinha e do vinho e do caminho-de-ferro, 
com a indústria automóvel.
Um território marcado pela cultura popular, com lugar de criação e 
pensamento contemporâneo, onde se compartilham relações sociais e 
patrimoniais, materiais e simbólicas, construtoras de identidades que refletem 
a forma como as pessoas perspetivam a vida e o mundo. 
De caráter marcadamente educativo, o território inclui uma rede de 
equipamentos, recursos materiais, humanos e instituições, onde surgem 
intencionalmente programas educativos que promovem o desenvolvimento 
pessoal e social dos cidadãos.
O conjunto das instituições, 
parcerias formais e programas 
interinstitucionais – Conselho 
Municipal de Educação, 
Conselho Local de Ação 
Social, Rendimento Social 
de Inserção e Comissão 
de Proteção de Crianças 
e Jovens em Risco e 
outras redes, como a 
Rede de Municípios 
Saudáveis e Rede 
das Cidades Amigas 
das Pessoas Idosas, 
–  que integram a politica 
educativa municipal, 
conferem ao território uma 
educação integral que coloca 
o cidadão no centro do território. 
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Neste sentido reforça-se o seu potencial, dando-lhe espaço para ser individual 
e ao mesmo tempo poder contribuir, com valores e bens relacionais (atitudes, 
conhecimentos, capacidades e relações) para a vida da comunidade.

METODOLOGIA PARTICIPATIVA
E COLABORATIVA
A metodologia do Projeto Educativo Local contempla a representação 
antecipatória da realidade e um conjunto de ações socialmente desenhadas, 
organizadas e avaliadas, que partem de um problema ou necessidade 
para chegar uma resposta/ação desejável. A metodologia da governança 
colaborativa e a abordagem apreciativa em curso, integram os processos de 
transformação social e a sua relação com o espaço público e com a qualidade 
e quantidade das relações entre cidadãos e instituições. Integram também a 
sistematização dos recursos locais representados no Mapa do Território.  
O envolvimento dos cidadãos no diagnóstico e no planeamento de ações 
pressupõe o poder de escolha, a partilha de decisões e o consenso. Passa, 
portanto, pelo seu envolvimento na seleção e tratamento de informação de 

partida, na preparação e programação 
da ação, na execução e controle da 

sua realização e nos registos de 
avaliação e devolução dos 

resultados.
O diagnóstico 
participativo centrado 
nas necessidades e 
nas competências 
das pessoas e no 
seu envolvimento na 
construção de um 
bem comum, deve 

garantir a Informação 
–  comunicação necessária 

para que se verifique 
igualdade de oportunidades 

no acesso aos projetos e 
programas desenvolvidos no 
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território, a Participação – promoção da coresponsabilização dos cidadãos nas 
opções que lhes são destinadas, e a Avaliação – verificação e medição dos 
resultados ou eficácia das medidas concretizadas.
A metodologia de trabalho recorre à utilização de técnicas que permitem 
conhecer e ao mesmo tempo transformar, são elas: a abordagem colaborativa, 
o inquérito apreciativo, as entrevistas semiestruturadas, os grupos de 
discussão, as oficinas de criatividade social, os mapas de redes, entre outros. 
Também envolve o pensamento dinâmico e o intercâmbio de várias fontes de 
informação e conhecimento, nomeadamente do saber técnico e do saber do 
cidadão.
Pretende-se com esta metodologia valorizar a participação das pessoas e dos 
grupos, fomentando e fortalecendo a rede de relações em que os momentos 
e espaços vividos no processo são tão, ou mais, importantes, que o produto 
final.

A metodologia participativa inclui 5 fases: 

A construção dos projetos e ações integradas no PEL implicam um 
processo contínuo de participação pública, assente na informação, consulta, 
envolvimento e compromisso coletivo.

Diagnóstico
e

planeamento

Devolução
de

resultados

Conceção 
da 

estratégia 
de 

atuação

Construção
e execuçãoAvaliação
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A informação não constitui em si uma forma de participação mas sim uma 
componente essencial para uma participação efetiva. As pessoas só poderão 
participar com consciência se tiverem em seu poder informação completa e 
objetiva sobre o assunto e o processo e desta forma basear as suas opiniões 
e as suas propostas. Durante o momento de consulta é possível rececionar 
“leituras” da realidade e propostas de desenvolvimento e ação e envolver 
as pessoas interessadas em acompanhar a dinamização do processo e a 
construção dos vários documentos. 
A última fase do processo implica a realização de um compromisso coletivo 
e traduz-se na união de parceiros que pretendem assegurar coletivamente os 
vários níveis e dinâmicas definidas nos projetos e ações a desenvolver.

Operacionalização

Na sua operacionalização o projeto educativo local contempla: 

− Um fórum intersectorial e interdisciplinar que produz conhecimento. 
Efetua o levantamento de necessidades e oportunidades e define metas 
claras, prioridades e papéis nas intervenções locais e que identifica recursos 
–  Mapa do Território;

− Uma rede sociopedagógica, intersectorial e interinstitucional que 
trabalha de forma integrada, compartilhando dados e agendas, que define 
prioridades, alinha princípios e constrói estratégias e ações comuns para o 
território;

− escolas que desenvolvem projetos democráticos alinhados com os 
princípios da educação integral e ao longo da vida, que reconhecem os 
saberes comunitários e que se envolvam com os problemas locais e do 
mundo e com o desenvolvimento sustentável;

informar consultar envolver comprometer
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− O reconhecimento por todas as pessoas e instituições do potencial 
educador do território e da educação integral e ao longo da vida e da sua 
importância no processo de investigação-ação participativo; este processo 
inclui o “saber técnico” e o “saber do cidadão”, facilitando a construção 
coletiva do conhecimento, ponto-chave para a mudança.

As condições de partida do Projeto 
Educativo Local integram a 

educação que se quer para o 
território de Palmela até 2024, 

assumida como um direito 
humano para todos ao 
longo da vida e alinhada 
com a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento 
Sustentável. De entre as 
prioridades e aspirações 

locais e globais Palmela 
perfila a sua ação com a 

Agenda 2030 de Portugal, 
dando prioridade aos ODS: 

ODS 4 - Educação de Qualidade, 
ODS 5 - Igualdade de Género; 

escolas

pessoas

rede sociopedagógica

fórum pel
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ODS 9 - Industria, inovação e infraestruturas, ODS 10 - Redução das 
desigualdades; ODS 13 - Ação Climática, ODS 14 - Proteção da vida marinha, 
na lógica dos cinco P: pessoas prosperidade planeta paz parcerias.
Este enfoque não anula a importância de uma visão alargada da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável que reflete claramente a importância 
de uma resposta educacional adequada ao cumprimento das 169 metas 
dos 17 ODS. A educação é tanto um objetivo em si mesmo, como um meio 
para atingir todos os outros ODS. Não é apenas uma parte integrante do 
desenvolvimento sustentável, mas também um fator fundamental para a sua 
consecução. É por isso que a educação representa uma estratégia essencial 
na busca da concretização dos ODS.
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Missão, Visão, Valores

MISSÃO
Construir um compromisso educativo com toda a comunidade que 
reforce a educação ao longo da vida como um processo participado, 
transversal e integrado e que otimiza as boas práticas e os recursos do 
território de Palmela 

VISÃO
Ser um Município Educador que reconhece a educação ao longo da vida 
e o valor da participação para o desenvolvimento sustentável e integral 
das pessoas e das instituições no território

VALORES
HUMANISTAS: Em primeiro lugar estão as pessoas  |  A educação é 
integral e ao longo da vida  |  A diversidade e a pluralidade são garantias 
do desenvolvimento   |  O território está ao serviço das pessoas e das 
comunidades  |  Os recursos naturais são escassos e as alterações 
climáticas exigem novas formas de viver  |  O ordenamento urbano 
garante a igualdade de direitos de todas as pessoas e de todas as idades

SISTÉMICOS: O pensamento é global e a ação local  |  Os processos 
de trabalho estimulam a colaboração e a participação  |  O território 
é um sistema aberto e complexo com elementos em interação e em 
intercâmbio contínuo com o ambiente  |  A compreensão do indivíduo e 
dos seus problemas é feito dentro do seu contexto relacional

CONTÍNUOS: A sustentabilidade ambiental é uma responsabilidade de 
todos e é continuada ao longo de tempo

COM RESULTADOS POSITIVOS: Acreditar no potencial das pessoas e 
das instituições  |  Reforçar o poder local e o trabalho das parcerias  |  
Promover a colaboração intersectorial
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Equipa

O projeto é coordenado pelo Departamento de Educação e Coesão 
Social e operacionaliza-se pelo conjunto dos projetos/ações previstas no 
Plano de Atividades da Câmara Municipal e da comunidade local, com o 
acompanhamento da equipa PEL e que representa 3 serviços municipais: 
DECS/GPS, DCDJ/ DBPC, DAFRH/DRH.
A equipa deve salvaguardar a estratégia e a metodologia e os processos 
de trabalho, fomentando a intencionalidade educativa e a intersetorialidade 
da ação municipal e a relação com a Associação Internacional de Cidades 
Educadoras e a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras e com 
todos os documentos produzidos neste âmbito. 
Todas as fases de construção do projeto 
são participativas e devem dar 
protagonismo às pessoas, nos 
seus espaços e âmbitos, 
sem gerar dependências, 
facilitando a cultura 
profissional e a cultura 
cidadã, no entendimento 
da totalidade da 
sociedade, facilitando o 
trabalho em conjunto.

Projeto Educativo Local PALMELA 2019 | 202418



EIXOS ESTRATÉGICOS
MEDIDAS ESTRATÉGICAS

• Desenvolvimento físico, social, intelectual e afetivo das pessoas  e 
promoção da intergeracionalidade, do bem-estar e da qualidade de vida

EIXO 1
Educação integral e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida

Medidas
• Continuar a planificar uma política educativa ampla, que inclui processos 

educativos formais, informais ou não formais e interliga instituições, 
intervenções e lugares educativos

• Reconhecer a educação ao longo da vida como um direito dos cidadãos e o 
território como espaço educador

• Incentivar as instituições para um trabalho de educação para os valores 
interligados com o  paradigma da vida humana sustentável

• Adequar e conceber projetos devidamente articulados com as áreas de 
gestão do espaço público, das infraestruturas e transportes, da segurança, e 
outras, atribuindo -lhes intencionalidade educativa

• Investir na cooperação e na relação entre gerações, com ações 
intergeracionais que garantam o equilíbrio e a harmonia entre a identidade e 
diversidade e que salvaguardem os direitos humanos dos mais novos e dos 
mais velhos, em igual medida                                                                                     

• Explorar necessidades, respostas e recursos dirigidas a adultos, 
conhecerndo as suas necessidades, sonhos e formas de participação; 
questionando sobre a forma como se posicionam face aos desafios de um 
mundo em mudança e como integram as novas gerações
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EIXO 2
Igualdade, diversidade humana e prosperidade

• Promoção  de valores e direitos de igualdade entre homens e mulheres, 
prevenção e combate a todas as formas de violência

• Aceitação da pluralidade humana e combate à discriminação pela 
orientação sexual, identidade e expressão de género

Medidas
• Reforçar as condições essenciais para a construção de um futuro 

sustentável e próspero, baseado nos direitos humanos e na participação das 
pessoas

• Combate à discriminação sexual, orientação sexual, identidade e 
expressão de género e características sexuais, orientado pelos princípios 
constitucionais da igualdade e da não discriminação entre homens e 
mulheres                                                       

• Intervir na prevenção e combate a todas as formas de violência contra 
as mulheres, violência de género e violência doméstica, promovendo e 
apoiando projetos e ações que articulem o apoio à vítima, a desocultação e 
a prevenção 

• Conceber e apoiar programas de prevenção da violência e da 
discriminação junto de crianças e jovens, com ações que visem a 
aquisição de conhecimentos acerca do fenómeno e a capacitação para 
o reconhecimento de situações de abuso, fomentando a diversidade e o 
pluralismo, rentabilizando, para o efeito, os recursos e as experiências da 
comunidade
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EIXO 3
Paz, sustentabilidade e cidadania global

• Proteção do Planeta, sustentabilidade ambiental e promoção da paz
• Desenvolvimento sustentável, ecologicamente correto, economicamente 

viável, socialmente justo e culturalmente diverso

Medidas
• Promover ações de proteção do Planeta, de sustentabilidade ambiental e 

de promoção da Paz; inclui o desenvolvimento sustentável: ecologicamente 
correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso
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• Fomentar a participação dos cidadãos no planeamento de ações baseadas 
em diagnósticos colaborativos e no trabalho de parceria  

• Respeitar o tempo e o lugar das instituições e das pessoas na lógica da 
solidariedade

Medidas
• Rever e/ou adequar os projetos estruturantes de iniciativa municipal 

dirigidos aos diferentes públicos nas áreas da educação, juventude, cultura, 
património e desporto, partindo de modelos e técnicas de participação que 
permitam encontrar soluções concertadas entre o conhecimento, o diálogo 
e a adaptação crítica de todos os públicos, em especial das crianças e dos 
jovens e das pessoas de idade maior

• Garantir às família com necessidade as condições para ajudar os seus 
filhos a crescer e a aprender no território, colocando ao seu dispor ações 
destinados à parentalidade e facilitadora da relação com a escola 

• Prever as condições fundamentais para o cuidado das pessoas de idade 
maior disponibilizando condições e mecanismos conciliadores da vida 
profissional com a vida familiar

EIXO 4
Participação, solidariedade e dignidade
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• Produção de conhecimento sobre a realidade e os problemas  das pessoas 
e das instituições

• Valorização dos recursos, das experiências e das potencialidades da 
comunidade

• Conceber um mapa do Território

Medidas
• Fundamentar a ação municipal em diagnósticos e reflexões que permitam 

aumentar o conhecimento sobre a realidade
• Garantir que o ordenamento do território e a gestão do espaço público 

responda com equipamentos e recursos adaptados às necessidades de 
acessibilidade, encontro, relação, jogo e lazer dos mais velhos, das pessoas 
com dependência e das crianças;

EIXO 5
Produção partilhada de conhecimento e gestão eficiente e eficaz dos 
recursos
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Estas medidas integram a política educativa que se quer para o território de 
Palmela até 2024, assumida como um direito humano para todos ao longo 
da vida e alinhada com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Contem igualmente todo o trabalho na área da educação que de forma 
intencional sistemática e coordenada tem preconizado a estratégia de Pamela, 
Cidade Educadora.
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Intervenção municipal (alguns exemplos)

EIXO 1
• Plano de investimento e equipamentos educativos
• Promoção de atividades de animação e apoio à família
• Plano de transportes escolares
• Programa de alimentação escolar 
• Bolsas de estudo
• Receção à Comunidade Educativa
• Saúde Palmela
• Mercado da Cidadania
• Clique sem idade
• Regulamento Municipal de Apoio aos Projetos Socioeducativos 
• Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar
• Palmela Maior, Estratégia Municipal para o Envelhecimento Ativo e Saudável 

e Relação entre Gerações, 2021-2025
• Fantasiarte, Educação pela Arte
• PRIA, Percursos em Rede para a Inclusão Ativa
• Oferta pedagógica do Serviço Educativo do Museu e Biblioteca do 

Município de Palmela 
• Aprender a Nadar

EIXO 2
• Grupo de Trabalho da Igualdade de Género
• Elaboração do PMIG - Plano Municipal para a Igualdade de Género na 

Câmara Municipal de Palmela
• Estabelecimento de  Parcerias e colaborações com diversas entidades e 

organismos:
• Adesão da Câmara Municipal de Palmela à Carta Europeia Para a Igualdade 

das mulheres e homens na Vida Local;
• Acordo de Parceria com a Questão de Igualdade – Associação para a 

Inovação Social, para a implementação do Projeto “Rede de Autarquias 
para IGUALDADE” (no âmbito da candidatura ao Programa de Conciliação e 
Igualdad de Género, financiado pelo Fundo EEA Grants 2014-2021);

• Protocolo de Cooperação com a Comissão para a Cidadania e Igualdade 
de Género (CIG) – Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não 
Discriminação

Projeto Educativo Local PALMELA 2019 | 2024 25



• Parceria de colaboração com a SEIES 
• Desenvolvimento de medidas e ações, junto das populações, que 

contribuam para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, 
igualdade de oportunidades , não discriminação e não-violência;   

EIXO 3
• Projetos ENA
• Projetos AMARSUL
• Escola Azul
• Kids Guernica
• Eco Famílias
• Percursos Pedestres

EIXO 4
• Programa da Rede Social
• Cabaz Solidário Sustentável

EIXO 5
• Fórum PEL
• Caderno de Recuros Educativos
• Diagnóstico Social
• Carta Educativa
• Oficinas Colaborativas  (Fórum PEL, Palmela Maior, Equipa Multidisciplinar 

de Educação)
• Redes Sociais Municipais
• Promoção do empowerment, por via da cedência de recursos pedagógicos 

do município de Palmela. 
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MONITORIZAÇÃO
EIXOS
Eixo 1. Educação integral e 
inclusiva, oportunidades de 
aprendizagem ao longo da 
vida e entre gerações

Eixo2. Igualdade, diversidade 
humana e prosperidade

Eixo 3. Paz, sustentabilidade 
e cidadania global

Eixo 4. Solidariedade, 
dignidade e participação

Eixo 5. Produção partilhada 
de conhecimento e gestão 
eficiente e eficaz dos 
recursos

INDICADORES
• Nº de projetos / ações que difundiram
• Palmela, Município Educador, Território de 

Convivência e os princípios da Carta de 
Cidades Educadoras 

• Nº de ações de comunicação que 
disseminam a educação ao longo da vida

• Nº de projetos / ações que promovem a 
educação integral e inclusiva

• Nº de projetos/ações que incluem grupos de 
diferentes gerações

• Nº de projetos e ações dirigidas ao público 
de idade maior 

• Nº de intervenções que promovem os 
valores de direitos de igualdade de género 
e da pluralidade humana no que respeita à 
orientação sexual, identidade e expressão de 
género   

• Nº de intervenções com objetivos de 
combate e prevenção da violência doméstica

• Nº de projetos/ações que promovem a 
sustentabilidade ambiental e reforçam os 
valores e a consciência ambiental

• Nª de projetos / ações promotores 
da inclusão e participação dos grupos 
vulneráveis 

• Nº de intervenções que reforçam a 
participação dos cidadãos de diferentes 
idades e gerações e que facilitam 
experiências de solidariedade

• Nº de diagnósticos e ações colaborativas 
que identificam problemas, necessidades e 
potencialidades

• Mapa de território
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Resultados esperados
Os eixos de intervenção devem integrar projetos e ações com objetivos gerais 
e objetivos específicos, mensuráveis e verificáveis, que incluam indicadores 
quantitativos e qualitativos capazes de medir os resultados a alcançar até 
2024.

- Reconhecimento interno e externo de “Palmela, Município Educador, 
Território de Convivência”

- A política municipal contempla a Educação nas dimensões formal, informal 
e não formal e enquanto processo ao longo da vida

- Projetos e ações a decorrer na comunidade que têm como objetivos a 
educação nas dimensões social, física, afetiva e intelectual e a educação 
inclusiva, enquanto processo que visa responder à diversidade de 
necessidades dos alunos, através do aumento da participação de todos na 
aprendizagem e na vida da comunidade escolar

- Os projetos e ações desenvolvidos valorizam a intergeracionalidade
- Existem intervenções municipais e das instituições parceiras promotoras dos 

valores de direitos de igualdade de género e da pluralidade humana no que 
respeita à orientação sexual, identidade e expressão de género

- Existem intervenções municipais e das instituições parceiras na área do 
combate e prevenção da violência doméstica

- Aumentaram e foram reforçadas as intervenções na área da 
sustentabilidade ambiental bem como a disseminação de valores 
promotores da consciência ambiental

- As intervenções locais que promovem e reforçam a participação dos 
cidadãos de diferentes idades e as experiências e os fins da solidariedade 
são constantes nos projetos locais

- O conhecimento da realidade local e os problemas das pessoas estão 
revertidos em diagnósticos colaborativos que antecedem e justificam a 
conceção dos projetos e ações nas diferentes áreas deste plano

- Os recursos do território estão identificados no Mapa de Território e são 
disseminados à comunidade;
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“O mundo complexo exige pessoas, escolas e 
comunidades transformadoras, capazes de repensar a 
sua ação e criar novos paradigmas de uma educação 
mais global e integral, que valorize as competências 
transformadoras de todas as pessoas: empatia, 
criatividade, trabalho em equipa e protagonismo social. 
Cada pessoa conta e é parte desta rede de 
cumplicidades onde todos podem concretizar o sonho 
de uma educação onde se partilham boas práticas e 
uma visão de que o mundo é o melhor lugar para se 
viver.”

a equipa do projeto educativo local,

PROJETO EDUCATIVO LOCAL
PaLMELa
A educação é prioridade para a intervenção municipal

A educação é a chave para a interpretação e ação no mundo complexo

A educação é assunto de todos

A educação é um processo ao longo da vida

A educação reconhece a importância das redes

A educação deve ser suportada por medidas transversais e intersectoriais e 
deve conhecer as necessidades e os recursos da comunidade

A educação está na base da resolução dos problemas complexos 

A educação promove o desenvolvimento integral

A educação transforma as pessoas e o mundo

A educação pode salvar o Planeta



Cidade Educadora


