
 

VISITAS DE ESTUDO  

15 novembro 

EIXO 1- Desenhar a cidade a partir das pessoas, das suas necessidades e aspirações 

 

Dunas da Cresmina 

Espaço criado com o objetivo de dar a conhecer a fauna e flora únicas associadas ao sistema dunar Guincho-Cresmina. 
O Núcleo serve como ponto de partida para momentos de descoberta, uma vez que o espaço leva os visitantes a 
explorarem, através de um percurso de passadiços, as dunas do Guincho e as suas especificidades. 

 

Projeto TAKE-IT Talento Arte Kreatividade Empreendedorismo – Bairro da Torre 

Talentos e Artes com Criatividade e Empreendedorismo, constitui-se como uma resposta inovadora à problemática dos 
comportamentos desviantes protagonizados pelos jovens residentes nos territórios da Torre e da Galiza. 
No âmbito do projeto os jovens são protagonistas da mudança nos seus territórios, utilizando a arte urbana como 
ferramenta de transformação social e do próprio bairro. Visita a murais temáticos do bairro. 
 
 

Bairro dos Museus 

O Bairro dos Museus abrange um conjunto de equipamentos culturais e define um perímetro geográfico e cultural, 
em Cascais. Sendo pioneiro no nosso país, o Bairro dos Museus distingue-se por uma forte componente de inovação e de 
coerência cultural. 

 

 

EIXO 2 – A convivência para o sentimento de pertença 

 

Corrida de carrinhos de rolamentos – Av. Gago Coutinho 

O bairro é um contexto de convivência. A pensar nas linguagens promotoras da convivência social, a Ludoteca comunitária 

da Galiza promove regularmente atividades de playstreet, como a Corrida de Carrinhos de Rolamentos. A pensar nas 

crianças que ainda não experimentaram as sensações de conduzir um carrinho de rolamentos, e nos adultos que anseiam 

reviver esta experiência convidam-se os congressistas a participar numa corrida de carrinhos de rolamentos. 

 

 

 



 

 

 

Projeto intergeracional- Centro Comunitário Sra. Da Boa Nova 

Mostra de uma dinâmica conjunta na área da expressão dramática que envolve o público sénior e alunos do Colégio Nossa 
Sra. da Boa Nova. 
 
 

Projeto Escolinha de Rugby – Casa Grande da Galiza 

A Escolinha de Rugby da Galiza (ERG) foi criada em Setembro de 2006 e é um espaço de formação, humana e desportiva, 
para crianças e adolescentes “fragilizados” por ausência de estrutura familiar e/ou comunitária. 
É um projeto que visa proporcionar aos jovens praticantes, a possibilidade de aprender e sobretudo jogar rugby, sem 
nunca esquecer a componente lúdica, num correto enquadramento técnico e com um adequado apetrechamento didático. 

 

 

EIXO 3 – A cidade para as pessoas e os seus projetos de vida 

 

Nova SBE – School of business & Economics – Carcavelos 

O projeto da Nova SBE (School of Business & Economics) passa pela criação de uma escola de gestão global em Portugal, 
que alia a qualidade académica ao estilo de vida que o país oferece. 
Tendo como ponto de partida o reconhecimento internacional que a escola tem tido da sua qualidade académica através 
dos rankings e acreditações e o aumento da procura por candidatos internacionais, a Nova SBE pretende agora dar um 
novo passo para poder crescer. 

 

Polo Tecnológico de Formação – Agrupamento Escolas Matilde Rosa Araújo 

Em S. Domingos de Rana no ano de 2015 foi criado o Polo Tecnológico de Formação da Escola Matilde Rosa Araújo. Este 
polo veio alargar a oferta educativa do currículo técnico profissional na área de Mecânica e Mecatrónica Automóvel 
(12ºano). Fruto de uma parceria entre a autarquia de Cascais, Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo e a ATEC - 
Academia de Formação promovida pela Volkswagen Autoeuropa, Siemens, Bosch e Câmara de Comércio e Indústria Luso- 
Alemã este projeto tem registado interesse a nível distrital, não só pelos jovens mas também junto das entidades 
empresariais do sector. 

 

Projeto C3 – Centro de Congressos do Estoril 

Projeto C3, é uma plataforma operacional que integra toda a informação relativa ao concelho - da proteção civil à 
mobilidade - e que ajudará a autarquia e as forças de segurança a gerirem os seus serviços no quotidiano. 
O Presidente Carlos Carreiras, por ocasião da reunião do Conselho Municipal de Segurança de Cascais, referiu que se trata 
de uma "ferramenta muito poderosa que recorre a tecnologia de ponta e que irá beneficiar todos os intervenientes e todo 
o concelho de Cascais. 

 


