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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Renovar a Mouraria

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Fundação Cidade de Lisboa

Designação

Agrupamento de Escolas Gil Vicente

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir
ODS 2030

Ignição
Academia CV.pt - Alfama
43. Alfama
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

O projeto aposta na capacitação de atores chave: crianças
(com forte potencial de mobilização para a mudança),
agentes educativos e voluntários (futuros multiplicadores
dos objetivos propostos). Serão desenvolvidos recursos
pedagógicos para replicação das ações. Os parceiros
garantirão acompanhamento na utilização destes recursos e
replicação de metodologias em anos subsequentes.
atividades com continuidade assegurada pelo promotor: apoio
ao estudo, visitas Migrantour, casa de férias

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A EB1/JI de Santa Clara integra o agrupamento Gil Vicente e
situa-se numa a zona geográfica com muitas famílias
migrantes. Engloba alunos dos bairros da Graça, Alfama,
Mouraria, S. Vicente, sendo nalguns deles, a percentagem de
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migrantes residente cerca de 30%.
No ano lectivo corrente, dos 274 alunos, cerca de 25% não
têm nacionalidade portuguesa e 41 têm acompanhamento em
Português Língua não Materna, revelando-se este claramente
insuficiente face às suas carências linguísticas. Existem
mais de 16 nacionalidades diferentes, Brasil, Bangladesh,
Paquistão, India, China, Guiné Bissau, Senegal, Venezuela,
Nepal, entre outras.
Mesmo os alunos provenientes dos PALOP apresentam
dificuldades no domínio da língua portuguesa escrita e
falada, pelo facto de comunicarem na sua língua materna
(crioulo )no seio familiar e no espaço social em que vivem.
verificando-se menores taxas de sucesso e maiores taxas de
retenção e desistência nestes alunos.
Identificam-se necessidades a vários níveis: Linguístico:
desconhecimento total ou parcial da língua; Curricular:
diferenças de currículo entre o país de origem e de
acolhimento; Integração: resultantes das diferenças sociais
e culturais entre o país de origem e de acolhimento e da
dificuldade de comunicar, acrescendo, por vezes, condições
sociofamiliares desfavorecidas.
Sendo o insucesso escolar um fator de exclusão e
vulnerabilidade, que promove a entrada/permanência em
ciclos de pobreza, consideramos fundamental atuar a este
nível.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Inclusão e a Prevenção
Crianças

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

O Academia CV.pt é um projeto planeado para uma intervenção
de longo prazo, numa lógica de melhoria contínua,
potenciando o alargamento do número de beneficiários, na
perspetiva de criação de maiores impactos na comunidade.
A adaptação de metodologias já testadas, em crianças do 1º
ciclo, permite que o projeto se continue a desenvolver de
forma mais eficiente, com um menor investimento de tempo e
maior garantia de sucesso das ações em anos futuros.
Os recursos adaptados, criados e organizados no Centro de
Recursos que assumirá a forma de um website estarão
disponíveis para todos os interessadas, o investimento na
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formação dos voluntários tutores (atores chave na
intervenção neste domínio), a produção de um guia de
tutoria, e o envolvimento e capacitação parental, promovem:
- a formação de agentes multiplicadores (voluntários,
estudantes que serão futuros profissionais de educação e
comunidade escolar);
- a replicação das ações do projeto em novos contextos
educativos (pelos agentes multiplicadores ou por outras
OSC) e respetivo alargamento a mais beneficiários; e
- a continuação do trabalho desenvolvido junto dos atuais
beneficiários (pela comunidade escolar sensibilizada e
pelos pais/educadores).

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

As ferramentas disponibilizadas aos alunos no âmbito das
sessões de tutoria e de acompanhamento socioeducativo,
podem ser utilizadas ao longo de todo o percurso escolar.
Os alunos e pais/encarregados de educação serão
sensibilizadas e estimulados nesse sentido. São exemplo de
ferramentas os métodos e técnicas de estudo que serão
ensinados ou o Plano Pessoal de Futuro - "quem quero ser e
o que preciso de fazer para lá chegar" - que estimula a
definição de objetivos razoáveis e a planificação de
tarefas necessárias ao seu alcance, contrariando ideias
preconcebidas e aumentando a responsabilidade pelo sucesso
pessoal. Por outro lado, a atividade de Apoio ao Estudo,
tendo por base trabalho voluntários, será assegurada como
atividade de continuidade pela Associação Renovar a
Mouraria.
Refira-se ainda que o reconhecimento e valorização do
projeto dentro da comunidade facilitará a sua continuação:
se alunos e familiares acreditarem no sucesso da
intervenção estarão mais predispostos a participar e,
futuramente, será exigido menor esforço para a motivação e
mobilização de participantes - exigindo menor tempo afeto
dos técnicos.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Sustentabilidade: O trabalho a realizar ao nível das
oficinas/atividades socioculturais para a
interculturalidade e cidadania global engloba a capacitação
de atores estratégicos (voluntários, professores,
encarregados de educação) permitindo: i) que os
conhecimentos e competências promovidas se multipliquem por
vários anos; ii) que a reflexão sobre a cidadania global
seja estendida às famílias e restante comunidade educativa;
iii) a construção de recursos pedagógicos e/ou a divulgação
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de recursos já existentes no domínio da interculturalidade
e cidadania que poderão continuar a ser utilizados.
Uma das atividades previstas, as visitas guiadas
Migrantour, serão asseguradas no futuro, como atividade
permanente da Associação Renovar a Mouraria.
Considerando que o projeto visa trabalhar diretamente com
os alunos, professores, imigrantes e comunidade, o
envolvimento direto de todos os participantes na reflexão e
na ação em Educação para a Cidadania global, vai ser
gerador de sinergias e da adoção de valores e atitudes, que
geram valor social e cultural para a comunidade, produzindo
efeitos que permanecem para além do período de intervenção
direta do projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Rede de Dinamizadores CV

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projeto em conjunto com os parceiros
mencionados e com os voluntários envolvidos.
O Recrutamento e seleção dos Dinamizadores será
responsabilidade da Fundação Cidade de Lisboa e da
Associação Renovar a Mouraria que dinamizará a open call
para novos voluntários; a formação será assegurada pela
Fundação Cidade de Lisboa e o acompanhamento será
coordenado pela Fundação Cidade de Lisboa em colaboração
com a Associação Renovar a Mouraria

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Associação Renovar a Mouraria

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

8683 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
30
1, 2, 3

Centro de Recursos
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Recursos humanos

Equipa técnica do projeto em conjunto com os parceiros e
com os voluntários envolvidos.
A Fundação Cidade de Lisboa será responsável pela
organização dos conteúdos para o Guia de Tutoria e Recursos
Pedagógicos e a Associação Renovar a Mouraria será
responsável por todo o trabalho de edição, paginação e
produção gráfica. Será também responsável pela realização
do website. O Centro de Recursos na Escola será dinamizado
em conjunto com os voluntários, alunos e professores.

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Escola EB1/JI de Santa Clara

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

8960 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
2430
1, 2, 3

Tutoria e Apoio ao Estudo

Descrição
Recursos humanos

voluntários, membros da Rede Academia CV.pt, com o
acompanhamento da equipa técnica do projeto, dos
professores titulares das crianças no programa e da
coordenadora da escola.
A Fundação Cidade de Lisboa será responsável pelas sessões
de tutoria na escola, em colaboração com a Associação
Renovar a Mouraria e esta será responsável pelas sessões de
Apoio ao Estudo.

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Tutoria - Escola EB1/JI de Santa Clara
Apoio ao Estudo - Associação Renovar a Mouraria

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

12781 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
135
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4

1, 2

Envolvimento Parental

Descrição
Recursos humanos

As ações devem ser facilitadas pelos membros da Rede
Academia CV.pt, com o apoio da equipa técnica do projeto.
Conta-se com a participação ativa dos pais dos alunos, dos
professores titulares e da coordendadora da escola.
Sessões de apoio ao envolvimento parental são da
responsabilidade da Fundação Cidade de Lisboa e da
Associação Renovar a Mouraria. Os Pequenos Almoços
internacionais serão da responsabilidade da Associação
Renovar a Mouraria.

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

EB1/JI de Santa Clara
Associação Renovar a Mouraria

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

8140 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10
Mensal
110
1, 2, 3

Oficinas Interculturalidade

Descrição
Recursos humanos

As ações devem ser facilitadas pela equipa do projeto, com
o apoio dos membros da Rede Academia CV.pt.
As sessões em sala de aula, para a interculturalidade e
cidadania global, são coordenadas pela Fundação Cidade de
Lisboa, as visitas Migrantour e Casa de Férias são
coordenadas e dinamizadas pela Associação Renovar a
Mouraria. As visitas Migrantour contarão com a participação
dos guias migrantes, a Casa de Férias conta com o apoio dos
voluntários.

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

EB1/JI de Santa Clara
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Associação Renovar a Mouraria
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

11436 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
285
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coodenador Projeto(ARM)
384

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico ARM
1924

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico FCL
886

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Comunicação (ARM)
396

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador Formação
185

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntariado
800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Estágio Curricular
400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora EB1/JI de Santa Clara
192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Administrativo ARM
96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Criação de emprego (Impacto)
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Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

0

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

483

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

2430

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

305

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

10

Nº de destinatários imigrantes

150
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

1

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1
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Nº de vídeos criados
Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3
10

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

-

0

-

0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

38582 EUR

Encargos com pessoal externo

1900 EUR

Deslocações e estadias

502 EUR

Encargos com informação e publicidade

750 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5770 EUR

Equipamentos

2496 EUR

Obras
Total

0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Renovar a Mouraria
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

União Europeia - projecto New Roots

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

5000 EUR

Descrição

Este financiamento permite a criação e estruturação das
visitas guiadas Migrantour e dos materiais pedagógicos que
as acompanham, que requerem formação adequada dos guias
migrantes enquanto guia e enquanto mediador intercultural
para crianças e jovens. Sem este financiamento esta
atividade não existira, ficando mais pobre a vertente de
promoção da interculturalidade do projecto.
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Entidade

União Europeia - Erasmus +

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

7125 EUR

Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade

Os voluntários e tecnicos dedicados da ARM e FCL vão fazer
formação específica em metologias de ensino não formal e
informal para aprendizagem de língua não materna, noutros
países europeus, ao abrigo de uma candidatura realizada em
conjunto pela ARM e FCL, ao programa Erasmus +
Voluntariado
Não financeiro
4400 EUR
4400 euros correspondem ao valor das 800h de voluntariado
previstas no projecto, valorizado ao valor hora
correspondente ao Salário mínimo nacional.
Associação Renovar a Mouraria

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

1538 EUR

Descrição

Entidade

A ARM compromete-se a cofinanciar os custos indirectos em
32% do valor considerado em candidatura (na rubrica
Despesas Gerais), que totalizam 4825 euros (10% do valor
dos custos directos solicitados, de acordo com a taxa de
referência de outros programas de financiamento nacionais).
Fundação Cidade e Lisboa

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

1538 EUR

Descrição

A ARM compromete-se a cofinanciar os custos indirectos em
32% do valor considerado em candidatura (na rubrica
Despesas Gerais), que totalizam 4825 euros (10% do valor
dos custos directos solicitados, de acordo com a taxa de
referência de outros programas de financiamento nacionais).

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

12476 EUR

Total do Projeto

62476 EUR
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Total dos Destinatários

2990



