
 
 

 

Dia Mundial do Brincar e Dia da Criança nos Jardins do Palácio de Belém 

 

  

Sector da Actividade Lúdica (IAC) | 01 junho de 2019 

 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
 



 

2 
 

 

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. 

No final desta 3ª Edição do Dia Mundial da Criança e Dia Mundial do Brincar importa 

mencionar que desde 2017 passaram pelos Jardins do Palácio de Belém para celebrar esta 

efeméride 12842 visitantes. O desafio inicial lançado em 2017, humilde e receoso, 

transformou-se num evento de reconhecido interesse pela sociedade civil para crianças e 

famílias. Nesta edição 2019 visitaram-nos 4832 pessoas! 

O presente relatório reúne a avaliação dos diferentes parceiros que colaboraram na realização 

deste evento. 
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Programa do Evento 

Reunimos um total de 17 parceiros, cerca de 160 pessoas, para animarem os Jardins com 

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

Estrelas e Ouriços; Tambóra Percussão; APSI, MEBO Games; Centro Sagrada Família; Ludoteca 

da Galiza; Hospital da Bonecada; Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca; Rádio Miúdos; 

Ludoteca Fundação Marquês de Pombal; EDUGEP; Cenas a Pedal; Amália Rebolo – Instituto 

Piaget; Bene Farmacêutica, Lda; Os Malmequeres; Autismo – EPE; IAC (Projecto Rua e 

divulgação). 

 

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.  

Dos 17 parceiros apenas 9 responderam ao questionário de satisfação. 

O nível de satisfação dos parceiros face a esta iniciativa foi elevado. Dos 9 parceiros 6 

consideram-se muito satisfeitos (numa escala de 1 – nada satisfeito a 5 – muito satisfeito), 2 

posicionam-se no ponto 4 da escala e apenas 2 se consideram “pouco satisfeitos” verificando-

se uma avaliação global de 4,8 valores (numa escala de 1 a 5), sendo que 8 deles se mostraram 

interessados em voltar a participar em edições futuras.  
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Mais uma vez “Divulgação do Evento” foi um ponto que foi mencionado como merecendo 

melhor atenção em edições futuras. 

Mantivemos parceiros muito motivados e dedicados à causa do brincar, pelo que referem que 

a sua principal motivação continua a ser a temática do evento. 

 

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

que poderia estar presente no evento, a maioria considera estar acima do esperado. 
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Enquanto pontos positivos, os parceiros referem a organização e apoio logístico, 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 pesar em espaços de 

descanso e refeições ligeiras. 

 

Avaliação do Sector da Actividade Lúdica 

No decorrer do dia foi possível recolher relatos e opiniões deixadas por alguns visitantes nas 

nossas redes sociais, todas bastante positivas, evidenciando a oferta diversificada de 

atividades e a possibilidade de vivenciar momentos em família. Este sempre foi o grande 

objetivo deste evento: sensibilizar para a importância do Brincar, potenciar a liberdade de 

brincar e criar momentos de partilha em família, tão importantes mas tão difíceis de conseguir. 

Importa, ainda, referir que o facto deste ano ter coincidido com o Dia Mundial da Criança fez 

com que muitos dos parceiros que habitualmente colaboram com o IAC tivessem sobreposição 

de atividades, o que invalidou a sua participação. No entanto, o vasto leque de atividades 

propostas pelas diferentes equipas da Guarda Nacional Republicana colmatou estas ausências 

de forma excecional. 

Em jeito de avaliação global da edição de 2019 consideramos que este evento deverá ter 

continuidade, uma vez que se constitui já como ponto fixo da agenda de muitas pessoas, facto 

comprovado pelo número elevado de visitantes que repetem a sua participação.  

 


