MAÇÃO, PORTUGAL – GLOBAL LEARNING CITIES NETWORK
Ongoing and prospective activities

De modo a superar os desafios identificados em 2015, com este plano estratégico, o Município
de Mação procurou desenvolver uma estratégia de fortalecimento do seu programa integrado
de educação e treino, desde a pré-escola até à população sénior. Nos últimos dois anos Mação
foi se consolidando enquanto Cidade de Aprendizagem, com resultados relevantes em termos
de indicadores de performance (nomeadamente em escolas, graus de pesquisa e participação
de cidadãos seniores em atividades educativas) e um vasto reconhecimento (incluindo o prémio
do programa Erasmus+ do seu projeto “Apheleia”, em curso com o Instituto Politécnico de
Tomar, como um “bom exemplo” do programa KA2 Erasmus+. Outro indicador importante é a
aprovação da Cátedra UNESCO para a Gestão de Património Cultural, do IPT, o qual tem base
em Mação desde 2018.
Projetos a decorrer incluem a integração total de todos os níveis de educação formal e nãoformal (por exemplo o aglomerado de escolas em Mação, parte do ASP-Net; Instituto Politécnico
de Tomar, nomeadamente através da Cátedra UNESCO; a biblioteca municipal; a Universidade
Sénior; o Clube Sénior; a Santa Casa da Misericórdia; e outras associações locais) Para além de
cada instituição perseguir o seu próprio plano de atividades, todos estão envolvidos num
projeto, coordenado pelo Instituto da Terra e da Memória, para estabelecer um inovador Parque
Arqueosocial, que possa juntar artesanato antigo, conhecimento de práticas de agricultura
tradicional e recriações de arqueologia experimental. Este projeto foi selecionado pelo seu
impacto social e pelo seu objetivo ser envolver diretamente 15% da população de Mação e em
particular promover a interação entre crianças, jovens e idosos.
Nos meses seguintes, além destas atividades e do projeto principal, Mação irá apresentar vários
eventos no campo das Humanidades e Artes (em abril) e no campo das Humanidades e
Tecnologias (em maio).
Mais informações aqui: www.cm-macao.pt, www.institutoterramemoria.org e através do email
museu@cm-macao.pt.

English version:
To face the challenges identified back in 2015, in its strategic plan, the Municipality of Mação
pursued a strategy of strengthening its integrated education and training programme, from preschool to senior population. In the last two years Mação consolidated itself as a global learning
city, with relevant results in terms of performance indicators (namely in schools, research
degrees and participation of senior citizens in educational activities) and wider recognition
(including the award, by the Erasmus + programme, of its “Apheleia project”, run with the
Polytechnic Institute of Tomar, as a “best example” of the KA2 Erasmus + programme. Another
important indicator is the approval of a Cultural Landscape Management Chair, of IPT, which is
based in Mação since 2018.
Ongoing projects include the full integration of all levels of formal and informal education (i.e.
the cluster of schools of Mação, itself part of ASP-Net; the Polytechnic Institute of Tomar, namely
through its UNESCO chair; the municipal Library; the Senior University; the Senior Club; the
Santa Casa da Misericórdia; and other local associations). Besides each institution pursuing its
own plan of activities, all are involved in a project, coordinated by the Earth and Memory
Institute, to establish a novel Archaeosocial Park, which brings together ancient crafts,
traditional agricultural practices knowledge and experimental archaeology recreations. This
project has been selected for its social impact, and is aiming at directly engaging 15% of the
population of Mação and, in particular, promoting interaction between children, youngsters and
elders.
In the coming months, apart from these activities and main project, Mação will host main events
on Humanities and Arts (April) and Humanities and Technology (May). Further information may
be reached at www.cm-macao.pt, www.institutoterramemoria.org and the email museu@cmmacao.pt.

