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Resumo Desde o seculo XIX que as cidades se têm constituído como principais pólos do 

desenvolvimento humano, com o movimento das populações rurais para os centros urbanos, as 

cidades foram crescendo pelos crescentes fluxos populacionais e foram pela sua atractividade, sendo 

espaços de forte concentração de recursos económicos sociais e culturais. Muito do processo de 

desenvolvimento das comunidades humanas passa pelas oportunidades de vida que se gera nas 

cidades. O seu funcionamento, os seus recursos, as oportunidades que gera estão directamente 

relacionados com os níveis de qualidade de vida das pessoas. Podemos ver pelos relatórios PISA que 

por exemplo os níveis de leitura das populações, um dos indicadores mais fortes nos processos de 

aprendizagem, são muito mais elevados nas cidades do que no meio rural e mesmo que os recursos 

disponíveis nas cidades podem compensar as diferenças socioeconómicas neste parâmetro de 

avaliação da literacia. O nosso mundo é cada vez mais urbano. Prevê-se que nas próximas três décadas 

o número de pessoas a viver nas cidades duplique aproximando-se dos cinco mil milhões de 

indivíduos, ou seja cerca de 3/5 da população mundial viverá nas cidades. A qualidade de vida das 

pessoas, o desenvolvimento socioeconómico, o conhecimento e a aprendizagem, o exercício dos 

valores, o exercício da cidadania e da democracia jogam-se muito nas dinâmicas sociais das cidades. 

Cidades que por natureza são espaços da diferença, da complexidade, da contradição de interesses, 

do exercício de poderes, muitas vezes, contraditórios. Desafios que se colocam à governação das 

cidades como espaço colectivo de exercício da cidadania. Roberto Carneiro no seu livro Fundamentos 

da Educação e da Aprendizagem- 21 ensaios para o século 21-, ao abordar este tema propõe-nos cinco 

dimensões, essenciais para uma nova cidadania: uma cidadania democrática, uma cidadania social, 

uma cidadania paritária, uma cidadania intercultural e uma cidadania ambiental. Uma cidade em que 

o exercício da democracia e da participação permita a construção de uma comunidade mais solidária, 

um espaço de igualdade de oportunidades e de equidade e um lugar para todos independentemente 

das suas capacidades, religiões, etnia, ou rendimento económico. Este é o quadro de uma cidade 

inclusiva que é aquela que promove o crescimento e o desenvolvimento com equidade. É um lugar 

onde todos, independentemente dos seus meios económicos, de género, de capacidades, raça, etnia 

ou religião, está habilitado e capacitado para participar plenamente nas oportunidades sociais, 

económicas e políticas que as cidades têm para oferecer. O planeamento participativo e de tomada de 

decisão são o coração da Cidade Inclusiva. Se tivermos em conta que os processos educacionais 



 

 

dependem sempre da interacção dos indivíduos com o meios envolvente, então compreenderemos 

facilmente que isso não é só verdade na escola ou na família mas que também se aplica à comunidade 

em que vivemos e ao espaço territorial. Os processos de sociabilidade, os valores que transmitem, as 

oportunidades que se geram, os modos de comunicação, os recursos disponíveis fazem dos territórios 

aquilo que desde a década de noventa Edgar Fauré designou por cidades educadoras. Ideia 

corporizada por Marta Mata em 1989 na cidade de Barcelona. O que se pretende é que na gestão das 

cidades se promova o melhor crescimento possível, se potencializem as capacidades das pessoas e 

dos grupos humanos se fomentem as interacções entre as pessoas e as organizações sociais, gerando 

a partir desses processos um valor educativo que favoreça o progresso individual e social. É neste 

quadro que gostaríamos neste encontro de apresentar o processo da Almada como cidade inclusiva, 

no quadro do desenvolvimento de uma cidade educadora, tendo em conta que as pessoas com 

necessidades especiais não vivem apenas nas escolas, são também parte integrante das nossas 

comunidades. 
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