
Desenvolvimento de Infância
Maior acesso e qualidade de serviços | Reforçar condições para garantir a participação  
da família e comunidade | Fortalecimento de profissionais e de instituições | Aumento  
da perspetiva multinível nas transições

Os primeiros anos de vida desempenham um papel crucial no desenvolvimento e na  
aprendizagem, com impacto de longo prazo. Estes são ainda mais expressivos para crianças 
em situação de maior vulnerabilidade, nomeadamente, as mais afetadas pela falta de acesso 
a respostas de qualidade. O acesso a serviços de primeira infância (educação e saúde) de alta 
qualidade podem comprometer a equidade e a redução das disparidades nos resultados da 
aprendizagem em idades mais avançadas.

A Fundação Aga Khan investe no desenvolvimento e melhoria da qualidade das respostas  
para a infância (pré-natal até aos 9 anos de idade) há mais de 30 anos. As suas apostas são  
o desenvolvimento de um modelo nacional de referência sustentado numa visão holística  
da criança, por uma pedagogia explícita e na integração de serviços, no âmbito de uma cultura 
democrática que confere condições de participação e voz às crianças, à família e às comunidades.

Apoiado em parcerias e trabalho em rede, processos contínuos de investigação,  
de desenvolvimento profissional e organizacional e em dispositivos robustos de avaliação,  
a Fundação desenvolve o Programa de Educação e Desenvolvimento de Infância. Este  
Programa tem como eixos principais a gestão do Centro Infantil Olivais Sul, a literacia familiar, 
o desenvolvimento parental, a formação em contexto e formação pós-graduada, a educação 
intergeracional, a promoção de transições significativas, a interculturalidade e valorização das 
artes.

Investir na qualidade da educação 
e desenvolvimento na infância permite gerar 
impacto social e ambiental positivo e assegurar 
também retornos financeiros porque garante 
resultados a longo prazo
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MARCOS

PARCEIROS
Associação Criança • Associação de Profissionais de Educação de Infância (APEI)  

Fundação Bissaya Barreto • Fundação Calouste Gulbenkian
Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA) • J.B. Fernandes Memorial Trust I

Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust 
Ministério da Cultura: Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas 

Ministério da Educação: Direção-Geral de Educação • Plano Nacional de Leitura 2027 
Rede de Bibliotecas Escolares • Universidade Aberta • Universidade Católica Portuguesa (UCP)
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Criação da Fundação Aga Khan

Lançamento do Programa  
de Desenvolvimento Comunitário 
Urbano (K’CIDADE)

Parceria com a Associação Criança
Acordo com o Instituto  

da Segurança Social para gerir 
Centro Infantil Olivais Sul

Mestrado em Educação de Infância  
em parceria com UCP Lisboa

Lançamento do Programa de Literacia 
Familiar “Conto Contigo”

Lançamento da Formação de Amas  
e outros Cuidadores

Intervenção na Área Metropolitana 
do Porto

1º Título da Coleção Infância AKF: 
resultados de investigação-ação

Apoio ao Programa  
Parental A PAR

Formação em contexto  
de Pedagogia em Participação

Constituição Rede 0-9

Programa de Desenvolvimento  
Profissional e Organizacional  

em Desenvolvimento de Infância em 
parceria com a UCP Porto

Centro Infantil  
Olivais Sul

 Integração  
de serviços

Amas e outros 
cuidadores Parentalidade

Literacia: leitura  
e escrita

+ 5.000  
Profissionais 

1983Fundação Aga Khan 
estabelece-se em Portugal 

Lançamento do Programa  
de Educação e Desenvolvimento  
de Infância (ECD)

+ 540 Organizações 
da Sociedade Civil 

+ 500.000 
Pessoas


