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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Número Projeto
228006

Designação Projeto
Literacia para a Democracia / Literacy for Democracy

Entidade
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A CULTURA E EDUCAÇÃO PERMANENTE

  

2. RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ AO MOMENTO
2.1 Descrição da evolução do projeto - Principais realizações desde o último relatório 
Nos meses de novembro, dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020 foi cumprido o cronograma do 
projeto nomeadamente a realização das quatro Reuniões de Concertação, três à distância e uma 
presencial, esta última em Lisboa na Fábrica de Braço de Prata - os respetivos memorando e listas de 
presenças fazem parte dos anexos submetidos. O trabalho de Literacia para a Democracia prosseguiu 
nos três núcleos segundo programa e metodologias próprias em cada território. No trabalho internúcleos 
salienta-se o 2º Encontro no contexto dos Saberes em Festa, em Lagoa do Algarve, onde o projeto foi 
apresentado e divulgadas as experiências/atividades já realizadas. Planificámos e desenvolvemos um 
Workshop “O que é cidadania ativa? “com foco em 4 perspetivas diferentes e que originou um debate 
participativo sobre os diferentes entendimentos e inquietações nos 4 grupos de trabalho. Participámos 
ativamente nas múltiplas propostas disponíveis, nomeadamente Comemoração Cidades Educadoras, 
mostras de outros projetos, teatro, música, pintura, dança, desporto, caminhadas, mostras gastronómicas 
… de permeio os alunos da ESEC realizaram/filmaram várias entrevistas às pessoas do projeto, os 
voluntários do Letras Prá Vida organizaram uma exposição fotográfica. O documento anexado, Relatos 
LpD Lagoa, resume a nossa participação. O 3º Encontro Adultos Prá Vida – Literacia para a Democracia 
em Vila Nova de Poiares foi um dia pleno de troca de saberes e experiências, participado por gentes de 
todas as idades. Destacam-se as Conferências proferidas pelo Prof. Alberto Melo, pelo Dr. Manuel 



Estevão, bem como as intervenções da Dra. Lucília Salgado, Prof. Paula Guimarães, Prof. Cristina Vieira 
e Prof. Dina Soeiro.  O momento musical pelo piano de Katerina L´Dokova, integrado na homenagem ao 
prof. Alberto Melo, também pela distinção oficial -Hall of Fame- foi marcante. O painel “Espaços de 
Cidadania, Espaços de Democracia” onde o projeto Literacia para a Democracia foi apresentado por 
elementos de todos os núcleos que o integram e onde nos congratulámos com a prestação dos nossos 
jovens voluntários, que apesar de menos habituados a falar para grandes plateias, revelaram-se 
excelentes comunicadores. Assistimos à apresentação dos atores e das práticas doutros projetos “Eco 
Cidadania” do Grupo Aprender em Festa (GAF) – incluído no Programa Cidadãos Ativ@s , do Letras Prá 
Vida da ESEC e do Clube dos Velhos Amigos da iCreate. Festejamos em momentos lúdicos bem 
animados, ao som da música portuguesa, pelos Talentos da Maturidade e Grupo Eterna Juventude e a 
visita à Feira de Natal VNPoiares promovida, entre outros, pela iCreate. O Encontro foi filmado na integra 
e pode ser visualizado na página https://www.facebook.com/Literacia-para-a-Democracia-
312919019600496/?modal=admin_todo_tour , onde estão também documentadas, em texto, fotografias, 
audio e pequenos filmes, a grande maioria das realizações do projeto LpD.

2.2 Atividades realizadas relacionadas com o projeto mas não financiadas pelo Programa Cidadãos 
Ativ@s
No dia 30 de novembro, o Dia das Cidades Educadoras, a convite, apresentámos comunicações na 
comemorações de Lagoa, do Funchal e de Lisboa, sempre divulgando o LpD. Comemoração Dia Mundial 
do Cinema / Centenário Jorge de Sena - Clube Velhos Amigos - ICreate. Programa da Rádio Mundial FM 
pelo Atêlier de Lãs Solidárias ( valores solidariedade/fraternidade) do CVA. Visitas do Grupo de 
Bordadeiras Ciganas: Esp. Direitos Humanos- SOMOS- CML e exposição Sarah Afonso/Arte Minho/ 
Gulbenkian. Comemorações Natal - teatro,poesia,conto dramatizado,jantar partilhado,danças 
africanas.Formação de Monitores de Alfabetização -projeto CMOeiras. Em Wurzburg: "Winter School 
2020 - current interests in Paulo Freire's pedagogy and international adult education strategies for 
implementation of Literacy for Democracy project" - APCEP e EAEA: Manuela Paulo, Sílvia Parreiral, Dina 
Soeiro. Oficinas Letras Prá Vida, no Planalto Ingote . Semana da Leitura na EA no AEscolas de Paço de 
Arcos.

  

.
Tipo Indicador Indicador Meta Resultados já 

alcançados

Realização Número de voluntários recrutados 30 39

Realização Número de iniciativas cívicas 
implementadas, excluindo campanhas 

43 14

Realização Número de campanhas de sensibilização 
implementadas 

13 6

Realização Número de pessoas formadas em 
educação para a cidadania 

145 87

Realização Número de parcerias entre a(s) ONG e 
escolas para promover a educação para a 
cidadania 

3 2

Realização 
(Capacitação)

Número de ONG a realizar um diagnóstico 
das suas necessidades formação e a 

4 4



preparar planos de ação no âmbito do 
projeto 

Resultado Percentagem do grupo que demonstra 
preocupações cívicas 

0 0

  

2.4 - Explicação dos resultados já alcançados para cada um dos indicadores previstos
O número de voluntários a trabalhar no projeto aumentou de 34 para 39 – dois  no Núcleo Benedita em 
trabalho de interligação de atividades, comunicação e acompanhamento na sala de informática, dois no 
Núcleo Oeiras, oriundos do Senegal onde a comunicação é o principal desfio e um aluno da ESEC a 
desenvolver parte do seu estágio no projeto. Em termos de iniciativas cívicas implementadas realizaram-
se sete:  duas “Formação específicas no território” da Benedita , Poda + Empa – relacionadas com a 
temática Permacultura e Ecochefes de Cozinha, onde jovens adolescentes e adultos praticam uma 
cozinha saudável e levam os cozinhados para casa de modo motivando as famílias. Na Benedita 
continuou a decorrer a formação em Construção de Escultura com Materiais Reciclados, até 31 de janeiro, 
com a montagem da escultura final. Realizaram-se dois Encontros internúcleos ( 2 dias em Lagoa e 2 dia 
em VNPoiares) amplamente descritos neste relatório,   dois  “workshops por especialistas” ( VNpoiares e  
FBP Lisboa) e o início da construção de um “Projeto de intervenção no território” nos de Navegadores 
(Oeiras).   Acrescem 3 ações de sensibilização: 1 na Escola da Benedita (alunos, pais, familiares e 
demais técnicos) - Cozinha Saudável e  1- Abordagens Paulo Freire - Oeiras e mais 1 - Homenagem Prof. 
Alberto Melo em VNPoiares. O nº de pessoas formadas em Educação para a Cidadania aumenta, em 
média10 por Núcleo apesar da mais participarem esporadicamente nas realizações de cada núcleo: 
espaços de formação, acões de sensibilização, ações de formação, trabalhos em sala de aula, círculos de 
discussão, encontros internucleos, conferências, workshops consultores APCEP e outros, entrevistas, 
diagnósticos de necessidades, atividades relaciona. A parceria com a Escola da Benedita está 
efetivamente a ser desenvolvida no terreno e espera-se a assinatura formal a conjugar com a visita do 
colega norueguês Sturla Bjerkaker. Continuam a desenvolver-se os diagnósticos de necessidades das 4 
Associações .

3. FINANCIAMENTO
  

3.1 Contratado
Rubrica 2019 2020 2021 2022 Total  

Amortização de 
equipamentos

244,24 € 366,36 € 247,77 € 0,00 € 858,37 €  

Aquisição de serviços a 
terceiros

4 870,00 € 7 270,00 € 5 400,00 € 0,00 € 17 540,00 €  

Componente Capacitação 
(Aquisição de serviços a 
terceiros)

0,00 € 12 370,97 € 0,00 € 0,00 € 12 370,97 €  

Consumíveis e outros 
fornecimentos

1 413,92 € 2 120,88 € 1 590,66 € 0,00 € 5 125,46 €  

Custos que surgem dos 2 417,60 € 2 126,40 € 3 794,80 € 0,00 € 8 338,80 €  



requisitos diretamente 
impostos pelo contrato de 
financiamento

Recursos humanos 13 529,28 € 20 293,92 € 15 220,44 € 0,00 € 49 043,64 €  

Transportes e ajudas de 
custo

5 563,88 € 10 997,85 € 7 658,29 € 0,00 € 24 220,02 €  

Voluntariado 1 706,34 € 2 559,52 € 1 919,63 € 0,00 € 6 185,49 €  

 29 745,26 € 58 105,90 € 35 831,59 € 0,00 € 123 682,75 
€

 

  

3.2 Despesas elegíveis validadas pelo Programa Cidadãos 
Ativ@s
Rubrica 2019 2020 2021 2022 Total  

Amortização de 
equipamentos

165,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 165,66 €  

Aquisição de serviços a 
terceiros

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Componente Capacitação 
(Aquisição de serviços a 
terceiros)

1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 €  

Consumíveis e outros 
fornecimentos

709,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 709,60 €  

Custos que surgem dos 
requisitos diretamente 
impostos pelo contrato de 
financiamento

681,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 681,57 €  

Recursos humanos 9 238,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 238,52 €  

Transportes e ajudas de 
custo

1 844,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 844,01 €  

Voluntariado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

 14 139,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 139,36 €  

  

3.3 Despesas submetidas no Pedido de Pagamento atual e taxas 
de execução



Rubrica Anos 
Anteriores (1)

Ano Atual (2) Tx. Exec. 
Anual

Tx. Exec. 
Global

 

Amortização de equipamentos 55,22 € 55,22 € 15,07% 32,17%  

Aquisição de serviços a terceiros 98,40 € 0,00 € 0,00% 0,56%  

Componente Capacitação 
(Aquisição de serviços a 
terceiros)

1 672,50 € 750,00 € 6,06% 31,71%  

Consumíveis e outros 
fornecimentos

44,22 € 288,73 € 13,61% 20,34%  

Custos que surgem dos requisitos 
diretamente impostos pelo 
contrato de financiamento

361,35 € 199,15 € 9,37% 14,90%  

Recursos humanos 3 921,25 € 2 912,32 € 14,35% 32,77%  

Transportes e ajudas de custo 2 939,19 € 410,24 € 3,73% 21,44%  

Voluntariado 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00%  

 9 092,13 € 4 615,66 €    

  

3.4 Conta do projeto: transferências efetuadas e receitas
Total de Transferências do Promotor e Parceiros 
para a conta do projeto
1 759,16 €

Receitas do Projeto
0,00 €

Observações
Do adiantamento inicial: 927,82€ ( APCEP - 522,36 + Barafunda - 131,30 + ALEM - 135,96 + iCreate -
138,21 )
Do 1º pedido de pagamento : 245,57€ ( APCEP - 138,25 + 25 =163,25 + Barafunda 34,76+5 = 39,76 + 
iCreate 36,58+5,98 = 42,56 ) Dado que a ALEM não apresentou despesa no 1pp, a contrapartida de 
fundos próprios foi dividida pelas restantes associações. 
Do 2º pedido de pagamento : 585,77€ ( APCEP  - 329,78 + Barafunda - 82,90 + ALEM - 85,83 + iCreate - 
87,26)

  

3.5 Cumprimento das disposições em matéria de contratação
Descrição da aquisição Fornecedores 

contactados
Momento da 
apresentação

Montante

   TOTAL: 0,00 €

  



4. CRONOGRAMA DO PROJETO
  

Data Início Projeto 
(Contratualizado)
01/05/2019

Data Início Projeto 
(Efetiva)
02/05/2019

 

Data Fim Projeto 
(Contratualizado)
30/09/2021

Data Fim Projeto 
(Estimada)
30/09/2021

 

  

5. Desvio na execução do projeto face ao contratado
Calendário
- O 4º Encontro Internúcleos , dia 29 de fevereiro , sábado , na Benedita, foi adiado devido a 
incompatibilidades logísticas e limitações financeiras. A decisão foi tomada em sede de Reunião de 
Concertação de 21 de fevereiro.
- A contratualização do avaliador externo aguarda autorização e liquidez orçamental.
- O local do 2º Encontro entre os 3 Núcleos foi transferido de Oeiras para Lagoa , no Algarve.

Atividades
 

Custos
 

  

6. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO
6.1 Apreciação geral da implementação do projeto
Encontramo-nos numa segunda fase, diretamente com os jovens e as respetivas comunidades, marcadas 
por uma grande diversidade etária e cultural: desde jovens universitários (Coimbra) a pessoas de etnia 
cigana e africana (Oeiras), desde adolescentes (Benedita) a jovens já bastante adultos. Esta fase marcou-
se pela máxima expressa no projeto: Para formar para a Cidadania é preciso ser tratado com cidadania. E 
foi essa a vertente da atividade com os jovens, adequado ao que cada um precisava ou apreciava, 
através da realização de encontros, incluindo a respetiva preparação. Os pontos altos foram, sem dúvida, 
os encontros internúcleos,  o já referido acantonamento da Benedita 
http://www.apcep.pt/docs/relato_tiago.pdf., os Saberes em Festa /Workshop de Lagoa e o Encontro em 
Vila Nova de Poiares. Continuámos a formação dos jovens e respetivas comunidades e a intervenção nas 
mesmas. Esta fase, foi facilitada pela grande vontade da maioria dos jovens não só continuar a encontrar-
se com os outros como em participar na vida das comunidades. Os jovens de Coimbra – uns originários 
do Politécnico, outros da Universidade – sentiam e exprimiam fortemente a importância que os seniores 
dos concelhos limítrofes tinham na sua vida, sobretudo o afeto que lhes davam e os ensinamentos que 
deles traziam. Os da Benedita aprendiam novas relações participando nas formações com outras pessoas 
da comunidade quer se tratasse na criatividade nas esculturas e nas atividades " Da horta à mesa". Em 
Oeiras, criado um espaço de formação com pessoas dominantemente de comunidades africanas (Guiné-
Bissau, Senegal, Cabo Verde) após as primeiras sessões para serem voluntários de alfabetização, 
quiseram logo começar e continuaram a formação ao mesmo tempo. 



Têm sido momentos de grande crescimento. Em alguns grupos nota-se pela capacidade que tem sido 
adquirida de falar em público, de contar – com a alma – as atividades que realizam, e mesmo de 
organizarem um discurso para uma plateia desconhecida.

6.2 Intervenção efetiva dos parceiros no projeto, face ao previsto em sede de candidatura
A formação dos jovens e intervenção nas respetivas comunidades traduziu-se, no Núcleo de Oeiras, pela 
criação de um espaço de formação aberto à comunidade, no Bairro dos Navegadores, onde se fomenta a 
interajuda e se desenvolve a cidadania, alfabetizando, alfabetizando-se, discutindo em roda de conversa, 
em atividades coletivas de acordo com os interesses de todos e em conjugação com o trabalho no CQ-
aepa. Participam, na Formação de Monitores de Alfabetização,  cerca de 5 voluntários e cerca de oito 
estão a frequentar as sessões de alfabetização. As pessoas da comunidade cigana desenvolvem trabalho 
em torno da Oficina de Bordados/ Alfabetização/ Visitas lúdico culturais no Bairro do Cabrinha.
No Núcleo da Barafunda a intervenção faz-se sobretudo junto dos jovens adolescentes, seus pais, seus 
familiares e seus professores numa harmonia da “Horta à Mesa”.  As formações ecochefes de cozinha 
envolveram diretamente 42 jovens, dos 10 aos 12 anos e 2 professores para além dos pais e familiares 
respetivos e vão continuar até final do ano. As práticas de permacultura são diárias, com formações 
pontuais - Poda e Empa - envolvidos 12 jovens. Foi instalada a escultura produzida na oficina no espaço 
exterior da Associação. Dos 20 inscritos nesta oficina, 14 tiveram aproveitamento. No sentido de atraírem 
públicos dos 18 aos 35 anos, iniciaram a atividade - Ponto A APRENDER - com uma sala de informática 
de acesso livre e acompanhada por um monitor. 
No Núcleo de Coimbra, na ESEC, 6 alunos de Comunicação e Design Multimédia trabalharam no site e no 
vídeo de apresentação do projeto. Do 2º ano da licenciatura 42 alunos, trabalharam o tema da 
“Sustentabilidade”, e conceberam 10 trabalhos em vídeo mp4 sobre ambiente.Nas questões que 
preocupam os jovens como cidadãos activos, os 15 alunos de Criação de Conteúdos para os Novos 
Media desenvolveram 5 trabalhos em vídeo, áudio, infografia, texto e fotografia. O Clube Velhos Amigos e 
o Letras P´ra Vida prosseguem no seu trabalho.

6.3 Avaliação da componente de capacitação
Diagnóstico de necessidades nas 4 associações: Na ALEM , pela Dra. Angelina Jorge/Associação 
Intercultural, e após conclusão da fase de entrevistas à Direção e a alguns voluntários, encontra-se na 
fase de revisão do texto do Relatório final. Na Barafunda , pelo Prof. João Freire , houve um abrandar nos 
trabalhos devido ao volume de trabalho no final do ano, pelo que se vai retomar tão cedo quanto possível. 
Na APCEP, pela inLoco, estão a terminar as entrevistas individuais, seguindo-se a apresentação do 
documento preliminar com os resultados da fase anterior para discussão e posterior elaboração do 
relatório final. Na iCreate aguarda-se o relatório final.

6.4 Principais dificuldades enfrentadas e medidas tomadas para as ultrapassar
O trabalho nos três Núcleos, Benedita, Oeiras, Coimbra devido à heterogeneidade que se pretendeu em 
termos das pessoas que os constituem e nas múltiplas dinâmicas de intervenção social de cada 
associação/instituição continua a exigir uma reflexão muito atenta e uma ação constante. A consolidação 
dos mesmos, incrementada nos encontros e ações internúcleos, teve, neste quadrimestre dois 
andamentos distintos. Nos dois primeiros meses, novembro  e dezembro, uma excelente dinâmica, com 
um número de realizações e intervenções elevado que veio a decrescer consideravelmente em janeiro e 
fevereiro de 2020, sobretudo devido a falta de liquidez. Com efeito, na sequência da execução do projeto 
deparamos-nos com uma situação de pouca liquidez impeditiva e condicionante da melhor execução do 
mesmo.A previsão de total despesas 2019, foi de 25 448,68 € , e na realidade esse total foi de 24 056,57 
€, ou seja uma diferença de 1392,11€ ( um desvio de 5%) , demonstrativa de uma gestão financeira 
atenta. Estamos condicionados pelo parco adiantamento inicial que correspondeu a 15% do montante 
total do financiamento - 16 700, 81€, que nos primeiros meses foi suficiente para gerir os recursos 
humanos, as reuniões de concertação e os encontros internúcleos mas que, nesta fase de implantação do 
projeto com a necessidade de efetuar os pagamentos do diagnóstico de necessidades (um por cada 
associação), gerir a visita de trabalho de 3 dias do nosso parceiro norueguês, contratar formadores e 
lançar o concurso para contratação do avaliador externo, se mostra insuficiente. Estão também a ser 



afetadas as nossas taxas de execução. O trabalho internúcleos programado para fevereiro foi adiado, 
comprometendo o envolvimento e as dinâmicas que estavam a crescer a bom ritmo, embora seja claro 
que faremos algo com maior dimensão logo que possível, cumprindo o que contratualizámos. Da situação 
informámos a UGP com um pedido de reforço do adiantamento inicial.

  

7. APOIO DO PROGRAMA
7.1. Necessidades de apoio por parte UGP que permitam a plena e atempada execução do projeto.
A transferência do adiantamento inicial correspondeu a 15% do montante total do financiamento - 16 700, 
81€, o que nos primeiros meses foi suficiente para gerir os recursos humanos, as reuniões de concertação 
e os encontros internúcleos.
Nesta fase de implantação do projeto temos de necessidade de efetuar o restante pagamento do 
diagnóstico de necessidades ( 4 diagnósticos , um por cada associação), gerir a visita de trabalho de 3 
dias do nosso parceiro norueguês, contratar formadores e lançar o concurso para contratação do 
avaliador externo. 
Deste modo e pelo atrás exposto e evidenciado vimos solicitar a vossa melhor compreensão e 
colaboração no sentido de um   reforço do adiantamento inicial.


