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Enquadramento  

O Instituto de Apoio à Criança (IAC), Instituição Particular de Solidariedade Social, criado em 

1983, é hoje uma importante realidade apoiando a Criança e a Família em Portugal. O objetivo 

principal é contribuir para o desenvolvimento integral da Criança, na defesa e promoção dos 

seus Direitos, procurando em cada momento ser a Voz que chama a atenção, pressiona, atua, 

realiza ações que ajudem a que mais Crianças vivam com alegria o tempo de ser Crianças. De 

realçar que só em 1989 foi aprovada a Convenção sobre os Direitos da Criança, pelas Nações 

Unidas. 

Dentro dos princípios orientadores do IAC, nasceu o projeto Actividade Lúdica com o objetivo 

de sensibilizar a comunidade para a defesa do direito de brincar (artº 31º da Convenção 

sobre os Direitos da Criança). Como dizia João dos Santos: “A criança precisa de ter espaço 

para criar tempo. Tempo para Brincar, tempo que seja TODO TEMPO INTEIRO. Para Sentir, 

Aprender, Pensar…nas coisas sérias da vida… no Brincar.”  

Porque para nós Brincar é sério temos procurado favorecer a criação de “espaço[s] para criar 

tempo” e oportunidades de “tempo para brincar”. Assim, integramos os mais de 40 países que 

celebram o Dia Mundial do Brincar e temos procurado nos últimos anos sensibilizar toda a 

sociedade portuguesa em torno deste direito fundamental para todos, mas mais ainda quando 

somos crianças. 

Em 2017, propusemos a abertura dos Jardins do Palácio de Belém para comemorar a 

efeméride, numa ação conjunta entre o IAC e o Museu da Presidência da República, em que 

estiveram presentes 3808 visitantes. O presente relatório reúne a avaliação dos diferentes 

parceiros que colaboraram na realização deste evento, bem como as opiniões deixadas no 

Facebook pelo público que participou no evento e a autoavaliação do Sector da Actividade 

Lúdica. 
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Programa do Evento 

Reunimos um total de 37 parceiros, cerca de 220 pessoas, para animarem os Jardins com 

jogos, brincadeiras, música, livros, atividades artísticas e desportivas, entre outras. 
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Parceiros 

Ludoteca da Galiza; Hospital da Bonecada; Bmind Games; Ideias com História; 1,2,3 

Macaquinho do Xinês; Bagazul Associação; Rádio Miúdos; Satori Shiatsu; Gymboree; 

Jogonamesa; Science4you; Associação Ludus; Chicco; Ludoteca Fundação Marquês de Pombal; 

My Dynamic; Cenas a Pedal; Amália Rebolo – Instituto Piaget; Bene Farmacêutica, Lda; Fairies 

& Unicorns; ESELx – Projeto Sabistória e Pós Graduação Marionetas e Formas animadas; 

Fundação Infantil Ronald McDonald; União de Freguesias Cascais e Estoril; Senseis Maria do 

Céu Ralha e Ricardo Nunes; Os Malmequeres; Susana Maria da Costa Mendes; Autismo – EPE; 

Ass. Pais EB1 Armando G. e JI José M. CTL; Associação Movimento Educação Livre; A viagem de 

Peludim - Sara Rodi e Vânia Beliz; MEO; Ludoteca Mariana Viegas - ESE de Santarém; IAC - 

Projecto Rua e IAC – CEDI. 

 

Resultados da Avaliação dos Parceiros 

Os parceiros receberam na semana após o evento um formulário para avaliação da iniciativa, 

que aferia diversas questões relativas à organização do evento (e.g. horário e apoio logístico), 

motivações para estar presente, expectativas quanto ao número de visitantes, pontos 

positivos, pontos a melhorar e sugestões.  

O nível de satisfação dos parceiros face a esta iniciativa foi extremamente elevado, 

verificando-se uma avaliação global de 4,8 valores (numa escala de 1 a 5), sendo que todos 

mencionam a vontade de participar em futuras edições.  
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O ponto que tem uma classificação menos positiva é o da “Divulgação do Evento”, o que 

parece advir da pouca presença da comunicação social e deverá ser um ponto de atenção em 

iniciativas semelhantes que possam vir a ser organizadas.  

 

 

 

Enquanto principais motivações para participar no evento, os parceiros valorizam sobretudo a 

temática do mesmo e as entidades envolvidas na organização (IAC & Museu da Presidência).  

 

 

 

Relativamente à expectativa que os parceiros tinham relativamente ao número de visitantes 

que poderia estar presente no evento, metade dos parceiros considera que correspondeu ao 

esperado e praticamente metade refere que superou as expectativas (apenas um parceiro 

referiu estar abaixo do esperado). 
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Enquanto pontos positivos, os parceiros referem a organização e apoio logístico 

(nomeadamente a existência da sala de staff), a diversidade de atividades propostas (que 

permitiu um troca intergeracional e momentos de partilha entre as famílias) e o local do 

evento. Referem ainda que a satisfação dos visitantes era visível. Relativamente aos pontos a 

melhorar, mencionam a necessidade de uma maior divulgação do evento e referem também a 

necessidade de iniciar a organização do evento com maior antecedência.  

Enquanto sugestões para eventos futuros, os parceiros mencionam novamente a questão de 

uma melhor comunicação, bem como disponibilizar espaços de brincar livre e espaços de 

brincar para adultos. 

Partilhamos ainda o testemunho de alguns parceiros: 

- Satori Shiatsu: “Gostamos imenso, tivemos imensos participantes nas nossas atividades com 

um grau de satisfação muito elevado. Foi uma experiencia muito enriquecedora e diferente 

trabalhar com tantas crianças. Obrigada pela vossa organização, pela simpatia, disponibilidade, 

flexibilidade e profissionalismo.” 

- Ludoteca Mariana Viegas / ESE do IPSantarem: “Organização excelente!” 

- Rádio Miúdos: “Acolhimento organizado e um inexcedível acompanhamento por parte dos 

trabalhadores do IAC e resto da organização”  

- Jogonamesa: “Com uma equipa assim, o próximo também vai ser excelente” 

- Amália Rebolo, Instituto Piaget: “Representei o Instituto Piaget mas estaria presente mesmo 

sem a instituição porque o significado do Dia do Brincar e a possibilidade de colaborar com o 

IAC são mais importantes” 

- Cenas a Pedal: “Excelente trabalho, obrigada. A comunicação pré-evento e durante o evento. 

O cuidado em organizar um evento leve em termos de carga horária para os 

expositores/actividades. O cuidado em disponibilizar uma sala de descanso e comida - 

espectacular mesmo. A diversidade de actividades.” 

- Bmind Games: “Ficamos agradavelmente surpreendidos com a organização do evento e a 

adesão das famílias. Esta foi uma ótima iniciativa, com atividades gratuitas  num espaço 

fantástico para as crianças brincarem livremente. Havia muita animação e  diversão. Foi um dia 

muito bem passado. Estão todos de Parabéns!” 

- Sucras Palhacinha: “O IAC está de parabéns pelo evento, pela escolha do espaço e pela 

diversidade de temas e actividades abordados, esperamos que continuem a elaborar mais 

eventos. Foi espectacular obrigada pelo convite. Organização 5 estrelas. A segurança e o Staff 

do Palácio uma simpatia tudo a ajudar para o sucesso.” 

- Ludoteca da Fundação Marquês de Pombal: “Foi um evento muito feliz e no qual queremos 

voltar a participar no próximo ano” 
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- Meo Kids: “Parabéns pelo sucesso do evento! De facto, da nossa parte, também não temos 

nada de mau a apontar, muito pelo contrário. O evento estava muito bem organizado e foi 

muito bem divulgado (quando saí várias pessoas me perguntaram na rua pelo evento, se sabia 

onde era). Gostámos muito de estar presentes, mesmo! Se para o ano voltarem a organizar, 

voltem ao contacto connosco, vamos tentar estar presentes.” 

- Ideias com História: “Dar os parabéns ao IAC e ao Setor de Atividades Lúdicas pela iniciativa. 

Estava bem planeada, organizada e da vossa parte foram de uma simpatia reconhecida por 

todos. Realçar também a excelente participação da equipa do palácio, sempre disponível para 

procurar soluções para as questões que foram surgindo. No fundo, só não se resolveu o 

problema daquela chuvada de fim de tarde... A única nota menos positiva foi a presença dos 

media. Não sei que trabalho se fez para que marcassem presença, mas a ausência de 

jornalistas é a única nota que deixo; parece-me que se poderá fazer, numa próxima edição, um 

esforço maior para que estejam no evento. Ganhamos todos com isso. Mas como frisei, dar-

vos os parabéns, pois de resto tudo funcionou, e funcionou bem. Teremos todo o gosto em 

participar noutros eventos convosco.” 

Comentários do Público em Geral 

- “Muitos parabéns pela iniciativa, estava bem organizado e com atividades diversificadas que 

possibilitaram umas boas horas de pura brincadeira! Obrigada pela organização e 

empenhamento (tendo em conta que foi tudo gratuito, o meu obrigado é a dobrar).” 

- “Adorei e quero repetir, bem hajam” 

- “E deu certo mesmo! Parabéns!!! Foi excelente e claro até para o ano!!!” 

- “Estava tudo excelente. Parabéns e obrigada. Foi um dia de muito brincadeira.” 

- “Parabéns!!! Foi uma excelente iniciativa!!! Brincadeiras muito giras e educativas, 

organização 5 estrelas, simpatia, alegria e felicidade !!! Um evento memorável!!! Obrigada ao 

Marcelo Rebelo de Sousa - Presidente da República por abrir as portas dos jardins do Palácio 

para miúdos e graúdos!!!” 

- “Foi Fantástico!! Parabéns pela organização e dedicação!! Adoramos!!” 

- “Os miúdos gostaram muito!!!!” 

- “Foi mesmo excelente.” 

- “Parabéns pela organização e pela simpatia. Todos gostamos e até a minha pequena, que se 

magoou logo à entrada, queria ficar todo o dia. Venham mais dias do brincar como este.” 

- “E foram top!!! Obrigada” 

- “Parabéns pela organização!!” 

- “Grande organização, parabéns!” 
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- “Muito obrigada... foi um dia fantástico” 

- “Uma iniciativa fabulosa!!! Estão de Parabéns!!! Fizeram felizes os miúdos e graúdos!!! Tudo 

bem organizado, simpatia, alegria e acima de tudo felicidade. Muito BOM mesmo! 

Acompanhei os meus netos e os pais deles e todos passamos um tempo maravilhoso em 

Família... e sem dar por tempo passar... não voar!!! Parabéns e por favor repitam, repitam para 

o ano que valeu mesmo a pena!!!” 

 

Avaliação do Sector da Actividade Lúdica 

Quando analisamos o que foi o Dia Mundial do Brincar – 2017 em Portugal, acreditamos ter 

cumprido com o grande propósito deste dia, o mesmo que foi idealizado pela sua mentora 

Freda Kim – “Um dia relaxante, que enfatiza as relações interpessoais.”  

O excelente resultado alcançado superou as nossas expectativas e deve-se, sobretudo, ao 

facto do Sector da Actividade Lúdica manter, mesmo que informalmente, uma rede de 

parceiros ativos há já muitos anos.  

A melhorar em futuras iniciativas é a divulgação junto dos meios de comunicação social o que 

poderá ser alcançado com o apoio atempado dos vários intervenientes no processo.  

O resultado desta iniciativa reflete o reconhecimento do trabalho que o IAC desenvolve em 

prol dos direitos da criança e o elevado profissionalismo e dedicação da equipa do Museu da 

Presidência. 

 


