
Ideias finais  
(Concurso Nacional de Ideias “Cidades Criativas”) 
 
O Concurso "Cidades Criativas", iniciativa dirigida a 
jovens alunos de Área de Projecto do 12.º ano, 
chegou ao fim.  
 
Durante cerca de nove meses mais de 460 equipas, 
constituídas por mais de 2.000 alunos e 275 
professores, de cerca de 130 autarquias do continente 
e ilhas estiveram a desenvolver um trabalho de 
reflexão criativa sobre o futuro das suas 
vilas/cidades.  
 
A natureza do exercício enquadra-se na missão e 
princípios de intervenção das suas entidades 
promotoras – Universidade de Aveiro, através da 
Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e 
Políticas e a Associação Portuguesa de Planeadores do 
Território, numa perspectiva de envolvimento da 
comunidade e no entendimento da importância da 
valorização do conhecimento como instrumento de 
desenho de políticas de desenvolvimento e de 
ordenamento. 
 
O concurso gerou um enorme entusiasmo nos jovens 
participantes, a maior parte deles com 17/18 anos. 
Durante o período lectivo 2007/08 os alunos 
envolveram-se num exercício de diagnóstico dos 
problemas e potencialidades das suas vila/cidades, 
organizaram largas dezenas de debates envolvendo as 
suas autarquias e agentes locais, dinamizaram blogues 
que funcionaram como ferramentas de comunicação 
com as suas comunidades, identificaram áreas de 
aposta futura, olharam para experiências nacionais e 
internacionais e desenharam um quadro de propostas 
de acção futura para as suas vilas/cidades.  
 
O concurso teve um impacto relevante nas suas 
comunidades. Foram publicadas dezenas de artigos 
em jornais locais/regionais, feitas várias reportagens 
de rádio e televisão, auscultadas centenas de 
personalidades locais. Assistiu-se ainda a uma 
interessante mobilização das famílias e amigos na 
construção dos diferentes projectos escolares. No 
decorrer desta intensa actividade, vocês, jovens 
participantes, adquiriram novas competências, novos 
olhares sobre as suas vilas/cidades, mais informados e 
exigentes.  
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Indo ao encontro das preocupações do Senhor 
Presidente da República, manifestadas no seu 
discurso do 25 de Abril, este concurso demonstrou 
como é possível envolver os jovens alunos num 
exercício de actividade política, no seu sentido 
etimológico mais profundo, isto é, numa discussão 
sobre a “Pólis” (cidade) e sobre a sua “Ethîca” 
(princípios). Foi, para além disso, um exercício que 
apelou a uma comunhão de esforços entre escolas, 
famílias, autarquias, agentes culturais, sociais e 
económicos locais e universidades. 
 
Como resultado do trabalho desenvolvido foram 
entregues 255 propostas para avaliação do Júri do 
Concurso "Cidades Criativas".  São propostas 
provenientes de quase 100 cidades e vilas de Norte a 
Sul, do interior ao litoral, do continente às ilhas da 
Madeira e dos Açores. E são também propostas de 
áreas temáticas muito diversificadas – da cultura ao 
ambiente, da inovação à ciência, da economia à 
transformação urbana, do social à tecnologia. Esta 
diversidade geográfica e temática é um sinal 
importante do potencial conceptual das “cidades 
criativas” e da apropriação que vocês conseguiram 
fazer desse conceito. 
 
Esta festa também pretendeu ser um exemplo do 
espírito criativo e colaborativo que este concurso 
procurou estimular. Preparámos este dia como 
um momento de celebração onde, para além da 
exposição dos projectos a concurso e a entrega dos 
prémios aos melhores trabalhos, se pudesse recriar o 
espírito de uma “cidade criativa”. O programa de 
animação foi promovido, em conjunto, pelos alunos 
participantes no concurso e por algumas entidades 
e agentes culturais da cidade de Aveiro que se 
associaram à festa – Oficina da Música de Aveiro, 
alunos do curso de Música do Departamento de 
Comunicação e Arte (UA), Museu de Aveiro/Cláudia 
Stattmiller, Oficina de Teatro staRt, CETA, Escola 
Profissional de Aveiro, Tempos e Ventos e Trilhos 
da Terra, a quem gostaríamos de agradecer pelo 
notável exemplo e pela qualidade das suas 
prestações. 
 
Esperamos ter correspondido ao vosso entusiasmo, 
bem patente nos mais de 1.500 participantes 
inscritos, provenientes de escolas de Norte a Sul do 
país.  
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Os resultados do concurso foram já anunciados na 
nossa Festa das Cidades Criativas 
(http://festaccc.sapo.pt/), mas gostaríamos de 
deixar uma palavra final para as equipas 
participantes. Vocês são todas vencedoras. 
Demonstraram, de uma forma rigorosa, dedicada e 
competente, uma disponibilidade rara para conhecer, 
reflectir e aprender. Passaram, por isso, a ser uma 
referência, um exemplo que deve ser reconhecido 
publicamente.  
 
A Universidade de Aveiro e a APPLA irão procurar 
assegurar que este exemplo positivo seja disseminado 
e que se assegurem as condições para uma “passagem 
de testemunho” para as novas gerações de 
participantes no CCC. 
 
Uma palavra final de agradecimento a todas as 
personalidades (em particular aos Membros da 
Comissão Científica do Concurso), instituições e 
empresas que contribuíram com o seu apoio para o 
desenvolvimento do CCC.  
 
José Carlos Mota 
Comissão Organizadora do  
Concurso “Cidades Criativas” 



Alguns números do CCC 
 
Inscrições no Concurso (Setembro 2007) 
 
 
 
 
 
Distribuição Regional: 
 
 
 
Trabalhos concorrentes (Junho 2008) 

 
 
 
 

Ferramentas de comunicação 
 
Blogue, produzido por docente da UA  
(http://cidadescriativas.blogs.sapo.pt/)  
site institucional, produzido pelos SRE/UA 
(http://www.ua.pt/csjp/cidadescriativas/)  
site festa, produzido por um estagiário curso TIC do 
DECA/UA  
(http://festaccc.sapo.pt/) 
 
Blogue (9 meses) 
168.000 visitantes/páginas visitadas 
Posts no blogue 
855 posts 
Visita-média por dia 
316 (visitas); 600 (páginas vistas) 
 
Membros da mailing list - 
cidadescriativas@yahoogrupos.com.br  
298 membros 
Membros do MSN - 
cidadescriativas@yahoogrupos.com.br  
219 membros 
Membros do hi5 - http://cidadescriativas.hi5.com/  
161 membros 
 
Mails 
3.000 mails enviados 
5.000 mails recebidos 

n.º Inscrições 
255 Equipas 
99 Cidades 

 

n.º Inscrições 
2.026 Alunos 

470 Equipas 
   276 Professores 
   220 Escolas 
   149 Cidades e vilas 

130  Municípios 
 

n.º equipas Região 
165 equipas Norte  
124 equipas Centro 
117 equipas Lisboa 
23 equipas Alentejo 
21 equipas Algarve 
16 equipas Açores e Madeira  

 



 
Sessões organizadas: 
Sessão Abertura  
25 de Outubro em Aveiro  

250 inscrições 

Sessão Esclarecimento 
16 Novembro em Odivelas  

140 inscrições 

Semana Aberta da Ciência e Tecnologia da 
Universidade de Aveiro 
19-23 Novembro 

15 equipas 
(60 alunos) 

CCC on the road 
9 Janeiro (quarta) – Museu Municipal, Faro;  
10 Janeiro (quinta) – Escola Secundária Bocage, 
Setúbal;  
16 Janeiro (quarta) – Escola Secundária Vergílio 
Ferreira, Lisboa;  
18 Janeiro (sexta) – Escola Secundária Ginestal 
Machado, Santarém;  
23 Janeiro (quarta) – Escola Secundária Infanta 
D.ª Maria, Coimbra;  
24 Janeiro (quinta) – Escola Secundária Emídio 
Navarro, Viseu;  
29 Janeiro (terça) – CAE, Braga;  
30 Janeiro (quarta) – SACSJP - UA, Aveiro;  
31 Janeiro (quinta) – DREN, Porto  

123 equipas 
inscritas,  

500 alunos, 
9 sessões, 

60 horas de 
apresentações 

e debate, 
2800 Km 

 

Colóquio "Os desafios de uma nova política 
para a Cultura na cidade e região de 
Aveiro", Teatro Aveirense 
30 Abril 

50 
participantes 

 
 
Conferências a convite: 
2007/08  
14 Novembro Lançamento concurso  

Criarte - Odivelas 
5 Dezembro Workshop Ciência na cidade – Pavilhão do 

Conhecimento, Lisboa 
4 Abril Colóquio Criativas de Ourém - Ourém 
7 Maio Conferência Águeda que futuro - Águeda 
16 Maio Conferência Inovar Tejo – Azambuja 
19 Maio Conferência Projectos para Almada - Almada 
19 Maio Workshop Loures Criativa - Loures 
21 Maio Colóquio Fátima 
27 Maio Conferência Bracaramanhã - Braga 
28 Maio Conferência Esposende - CM Esposende 

 

 

 

 


