Anexo V - Programas de Luta Contra a Pobreza e outros, em bairros sociais.
Município

Descrição dos Programas

Gondomar

- Programa URBAN de S. Pedro da Cova (estando prevista a recuperação
do bairro mineiro e do bairro clandestino);
- Programa de Luta Contra a Pobreza, nos vários bairros municipais instalação de pré-fabricados para jardins infantis e ATL(s)

Maia

- Programa de Luta Contra a Pobreza do Bairro do Sobreiro (com apoio
da Santa Casa da Misericórdia da Maia):
- atelier de jornalismo e de informática para crianças e jovens e mini
biblioteca

Matosinhos

- Programa "(Re)agir em Matosinhos", no âmbito do IORU- nos bairros
do Seixo, Guarda (Perafita), Angeiras e S. Gens:
- instalação de creches e jardins de infância, fornecimento de refeições às
crianças das escolas do 1º ciclo do ensino básico, actividades
curriculares alternativas e arranjo de espaços comuns dos bairros;
- Projecto "Aqui cabemos todos" (no âmbito do Programa Sócrates),
em escolas do ensino básico: duas em Custóias; duas no Seixo; uma
em Perafita e Cruz de Pau e escola básica integrada do bairro da
Biquinha.

Porto

- Projecto de Desenvolvimento Integrado - Programa IORU:
- Bairro do Aleixo - criação de um gabinete técnico local para apoio à
população; oficina de cerâmica; ginásio e centro de dia para idosos;
- Bairro de Sta Luzia - gabinete técnico; ATL e ludoteca;
- Bairro de Aldoar
- Bairro de S. Tomé
- Bairro da Pasteleira
- Bairro das Condominhas
- Bairro Rainha D. Leonor
- Vale de Campanhã - programa URBAN (inclui alguns dos bairros
municipais aqui localizados, nomeadamente, Cerco do Porto,
Lagarteiro, Falcão e S. Vicente de Paulo);
- Projecto de Luta Contra a Pobreza do bairro de S. João de Deus Projecto "Rosto Novo", promoveu, com o apoio do Ministério do
Emprego e Segurança Social, a construção de 270 fogos.
- Projecto de Luta Contra Pobreza do Bairro das Saibreiras, Calvário e
Pereira - Projecto "Valorizar "(criação de atelier de tempos livres para
crianças e jovens, clubes de emprego, parques infantis e campos de jogos)

Valongo

Fonte: Câmaras Municipais
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