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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

LEN2TE

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia da Penha de França

Designação

Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres

Designação

Junta de Freguesia de Santa Clara

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

Ignição
Oficinas de Democracia
7. Quinta da Mourisca
37. Alto da Eira
46. Quinta do Lavrado
47. Horizonte

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

À manutenção dos materiais de apoio em suportes de acesso
aberto, após a fase de execução, acresce a capacitação de
135 facilitadores em literacia democrática (60 técnicos
locais e 55 professores) - garante não só da
sustentabilidade como do efeito multiplicador do projeto,
em contexto escolar e em contexto local mais amplo.
Para os alunos serão mantidos ativos fóruns de debate
público nas plataformas digitais.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Dados de estudos internacionais indicam o crescente
desapego dos jovens pela Democracia. Este facto leva a que
se antecipem ameaças que num ambiente democrático sólido
não teriam capacidade de afirmação, como o populismo e os
extremismos. Em tempo de crises globais, económicas ou de
saúde pública, a disseminação de conteúdos falsos nas redes
sociais associada à falta de mecanismos de crítica da
origem dessa informação faz crescer o medo do Outro.
O AE Patrício Prazeres serve alunos oriundos da JF Penha de
França. 29% dos alunos vêm de comunidades migrantes, com
pouco domínio da língua, cultura e instituições
portuguesas. A participação cívica, a compreensão das
instituições do Estado e o sentido de pertença à comunidade
são trabalhados por via de conteúdos programáticos que
assumem a pré-existência de uma matriz cultural e cívica
comum.
Indicadores de vulnerabilidade social:
Penha de França: abandono escolar acima da média; índice de
envelhecimento acima da média de Lisboa; posição no ranking
das freguesias do concelho por número de beneficiários de
apoios sociais não contributivos (2019): RSI - 6ª; CSI 3ª; Abono de família - 5ª.
Santa Clara: abandono escolar acima da média;
sobrerrepresentação dos residentes com 65+ (no território a
intervencionar); posição no ranking das freguesias do
concelho por número de beneficiários de apoios sociais não
contributivos (2019): RSI - 1ª; CSI - 5ª; Abono de família
- 2ª; 1/3 dos processos registados no CPCJ Lx Norte (2018).
Promover a Inclusão e a Prevenção
Jovens

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

- A permanência dos materiais produzidos nos seus suportes
digitais de acesso aberto após o término do período
financiado.
- Alunos (plataformas nas redes sociais como espaço de
debate onde serão estimulados a ensaiar participação no
debate público)
- Professores (ficam capacitados, mediante formação
certificada, para o uso futuro dos materiais, no sentido de
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prosseguir os objetivos do projeto findo o período
financiado).
- Formações aos técnicos e atores nos territórios

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

- A permanência dos materiais produzidos nos seus suportes
digitais de acesso aberto após o término do período
financiado.
- Alunos (plataformas nas redes sociais como espaço de
debate onde serão estimulados a ensaiar participação no
debate público)
- Famílias
- Professores (ficam capacitados, mediante formação
certificada, para o uso futuro dos materiais, no sentido de
prosseguir os objetivos do projeto findo o período
financiado).
- Formações aos técnicos e atores nos territórios

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

- A permanência dos materiais produzidos nos seus suportes
digitais de acesso aberto após o término do período
financiado.
- Famílias
- Professores (ficam capacitados, mediante formação
certificada, para o uso futuro dos materiais, no sentido de
prosseguir os objetivos do projeto findo o período
financiado).
- Formações aos técnicos e atores nos territórios

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Escola cidadã

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projecto em conjunto com o parceiro EBI
Patrício Prazeres, através da direção/coordenador e dos
diretores de turma.

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

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

Actividade 2

5563 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
90
1, 2

Gerações (In)formação

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projeto em parceria com os técnicos da
Junta de Freguesia de Santa Clara e Junta de Freguesia da
Penha de França.

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

JF Santa Clara
JF Penha de França

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

3593 EUR
Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
PontualBimestral

Nº de destinatários

360

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

Actividade 3

Caixa de ferramentas democráticas

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projeto:
- consultores de conceção de conteúdos;
- revisor técnico de conteúdos;
- editor de vídeo / designer multimédia
- tradutores

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

LEN2TE
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Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4

5093 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10
Semanal
2000
1, 2, 3

FACILITA: Formar para a Democracia

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projeto:
- consultores de conceção de conteúdos;
- formadores;
- técnicos das JFs parceiras, co-organizadoras da ação.

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

JF Santa Clara
JF Penha de França

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

Actividade 5

3913 EUR
Mês 9, Mês 10
Pontual2 sessões
60
1, 2

ENSINA: Formar para a Democracia

Descrição
Recursos humanos

Equipa técnica do projeto:
- consultores de conceção de conteúdos;
- formadores;
- professor da EBI PP, co-organizadora da ação.

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

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

4663 EUR
Mês 6
Pontual4 sessões
55
1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

25
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Secretariado
1056

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor para conceção de conteúdos
250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor para conceção de conteúdos
250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor para conceção de conteúdos
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador: capacitador de professores e de técnicos das JFs
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador: capacitador de professores e de técnicos das JFs
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário: tradutor Nepali
12

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário: tradutor Bengali
12

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário: tradutor Hindi
12

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Animador em literacia democrática
18

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Animador em literacia democrática
18

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Animador em literacia democrática
18

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Animador em literacia democrática
18

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer/editor multimédia
60

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário: tradutor Inglês
12

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário: tradutor francês
12

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

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

1

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)

450

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

2000

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

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

25
250

Nº de destinatários desempregados

60

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

200
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Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

100

Nº de destinatários imigrantes

130

Minorias (Roma)

30
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

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

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

4

Nº de vídeos criados

18

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

4

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

0

-

0

-

0

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

0 EUR

Encargos com pessoal externo

22075 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

0 EUR

Encargos gerais de funcionamento

750 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR
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Total

22825 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

LEN2TE
22825 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

LEN2TE
Não financeiro
2300 EUR
- Disponibilização de material informático e audiovisual
(computadores, impressora, projetor) para concepção de
conteúdos e actividades e produção de materiais físicos de
apoio.
- Tradução dos materiais para inglês e francês
Junta de Freguesia de Santa Clara
Não financeiro
540 EUR
Cedência de espaço e apoio à divulgação das atividades
através dos canais de comunicação da Junta de Freguesia.
Co-organização de duas das actividades e apoio à divulgação

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto
Total dos Destinatários

22825 EUR
2840 EUR
25665 EUR
2565



