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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 março, abril, maio e junho de 2020 tod@s fomos afetados Pandemia Covid-19!
O nosso trabalho foi reformulado para responder à nova situação vivida e a equipa entrou em fase 
acelerada de autoformação, formação internúcleos e formação intranúcleos. Elaborámos um plano de 
contingência, apesar de conscientes da imprevisibilidade da situação, para o período de tempo março- 
junho 2020. Atuámos em três direções principais: 1 – Cidadania em tempo de pandemia! 2 - Vertente 3d: 
Discutir, Difundir, Dinamizar. 3 - Investigar, estudar, evidenciar. Na primeira, Cidadania em tempo de 
pandemia! demos resposta à questão: como vamos responder e intervir neste contexto de pandemia. Não 
perdemos o rumo de cada uma das pessoas do projeto, trabalhámos com os nossos destinatários e 
também com as comunidades, comunicando e trabalhando a distância. Na segunda vertente fizemos duas 
sessões a distância por mês: uma respeitante à nossa reunião de concertação e uma sessão de 
difusão/discussão, aberta aos nossos públicos, sobre temas pertinentes às pessoas do projeto, a que 
chamámos Rodas de Conversa e que vieram colmatar, em parte, os nossos encontros internúcleos ( em 
anexo documentação das 4 R. Concertação e da 1 ª Roda de Conversa: Que Cidadania em tempo de 
pandemia? , a 2ª Roda só foi possível realizar a 3 de julho por motivos descritos na 14RC– possuímos as 
gravações vídeo de todo este trabalho que também difundimos ) . Realizámos muitas outras reuniões de 
trabalho a distância e troca de informações através de mensagens, emails, telefone, quer a equipa 



técnica, quer os grupos de trabalho dos núcleos. Na terceira vertente: Investigar, estudar, evidenciar 
fizemos uma parte do que nos tínhamos proposto para os meses finais do projeto: sistematizar e refletir o 
que fizemos a partir das notas que temos (enviamos o documento: “Quadro de Análise dos Conteúdos do 
Projeto” em que ainda estamos a trabalhar – não está finalizado)  e estudámos e fundamentámos o que 
estamos a fazer (enviamos a Brochura : CIDADANIA EM TEMPO DE PANDEMIA que iremos publicar em 
formato papel) . O detalhe do plano de contingência pode ser consultado no documento: “Reformulações 
feitas e previstas para prosseguimento do projeto “Literacia para a Democracia” em tempo de Estado de 
Emergência devido à epidemia Covid-19.” em anexo. As atividades do projeto estão documentadas na 
página https://www.facebook.com/Literacia-para-a-Democracia-
312919019600496/?modal=admin_todo_tour. O vídeo de divulgação do projeto foi concluído e difundido , 
alcance de 2421 pessoas, nesta data.

2.2 Atividades realizadas relacionadas com o projeto mas não financiadas pelo Programa Cidadãos 
Ativ@s
A forte participação do projeto na ManiFesta (pela As. Animar prevista a 8,9,e 10 de outubro/Covilhã), 
deve-se à concretização objetivos macro expressos de capacitação das ONG fortalecendo a sociedade 
civil. Sendo a ManiFesta um grande encontro associativo procurou-se encaminhar atividades a realizar em 
contexto do projeto para esse acontecimento. Para tal aceitou a APCEP ficar na coordenação nacional. 
Ciclo de webinários " Construir comunidades justas e sustentáveis" (1 - Sistemas alimentares locais, 2- 
Politicas para a crise sócio-ecológica, 3 - Reinventar os processos educativos depois da pandemia). O pjto 
Literacia nos Navegadores/APCEP onde elementos Núcleo de Oeiras intervêm ativamente no "Espaço de 
Formação". Cferências Inquietação Social com Lucília Salgado, 
https://www.youtube.com/watch?v=dGlqy14YuHU , Conferências Ciclo Variável Mundo Novo da 
Gulbenkian, o Curso online Design para a mudança/EAEA entre múltiplas ofertas auto-formação 
elementos LpD durante confinamento.

  

.
Tipo Indicador Indicador Meta Resultados já 

alcançados

Realização Número de voluntários recrutados 30 39

Realização Número de iniciativas cívicas 
implementadas, excluindo campanhas 

43 24

Realização Número de campanhas de sensibilização 
implementadas 

13 10

Realização Número de pessoas formadas em 
educação para a cidadania 

145 97

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 
preparar planos de ação no âmbito do 
projeto 

4 4



Resultado Percentagem do grupo que demonstra 
preocupações cívicas 

0 0

  

2.4 - Explicação dos resultados já alcançados para cada um dos indicadores previstos
Em termos de iniciativas cívicas realizadas realizaram-se mais nove :1 ações formação: A Minha Vida 
dava um livro - Sessões de Literacia Digital nas Juntas de Freguesia com o objetivo de publicação de livro 
conjunto com memórias das pessoas da comunidade - iCreate;1 ações de formação, Plataforma online de 
ensino informal à distância, desde onde se inclui 1 ação formação/11 sessões “Mãos à Obra” iCreate, 
Fatinha Henriques; -1encontro internúcleos = 1 Rodas de Conversa – 29 maio -1 Formação em 2 
workshops por especialistas (Lucília- formação Pais e Filhos em Literacia) -APCEP; Formação em 5 
workshops especialistas, à distância, “Monitores de Alfabetização- abordagem Paulo Freire nos tempos 
atuais!”, Oeiras; 1 Iniciativa  cívica : divulgação: montagem final da vídeo divulgação LpD – ESEC e sua 
divulgação por toda a equipa_ 1 iniciativa cívica  - Dia 5, “Dia Internacional da Mulher” – Barafunda em 
interação com a Escola EB2 Benedita, disciplina de Cidadania e Desenvolvimento; - 1 Espaço de 
formação “Ponto aprender”: espaço de informática e outras atividades, Benedita.- 1 Formação “Eu 
cidadão” , formadora Marisa Costa 1 - Iniciativa em sessões online “Benedita Jovem”. Relativamente ao 
número de campanhas de sensibilização acrescem cinco: 1 - Campanha Cidadania em tempo de 
pandemia - Coimbra; 2 - Campanha O Vírus da Amizade;3 - Uma palavra voava, voava – comemoração 
do 25 de Abril, 4 - Campanha Cidadania em tempo de pandemia – Oeiras Cidadãosativ@sOeiras! e 5 - 
Campanha Cidadania em tempo de pandemia – Benedita (Detalhes em documento em anexo - Sinopse 
atividades LpD iniciativas cívicas e ações de sensibilização.) Aumenta em dez o número de pessoas 
formadas em Educação para a Cidadania, à distância na sequência das formações em Literacia e 
participação nas Rodas de Conversa. A parceria com a Escola da Benedita está efetivamente a ser 
desenvolvida no terreno e espera-se a assinatura formal. 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 
requisitos diretamente 
impostos pelo contrato de 

2 417,60 € 2 126,40 € 3 794,80 € 0,00 € 8 338,80 €  



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

220,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220,88 €  

Aquisição de serviços a 
terceiros

98,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98,40 €  

Componente Capacitação 
(Aquisição de serviços a 
terceiros)

3 172,50 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 3 922,50 €  

Consumíveis e outros 
fornecimentos

753,82 € 288,73 € 0,00 € 0,00 € 1 042,55 €  

Custos que surgem dos 
requisitos diretamente 
impostos pelo contrato de 
financiamento

969,82 € 199,15 € 0,00 € 0,00 € 1 168,97 €  

Recursos humanos 12 553,30 € 3 518,78 € 0,00 € 0,00 € 16 072,08 €  

Transportes e ajudas de 
custo

4 614,00 € 319,68 € 0,00 € 0,00 € 4 933,68 €  

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

 22 382,72 € 5 076,34 € 0,00 € 0,00 € 27 459,06 €  

  

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 0,00 € 0,00 € 0,00% 25,73%  

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

Componente Capacitação 
(Aquisição de serviços a 
terceiros)

0,00 € 750,00 € 12,13% 37,77%  

Consumíveis e outros 
fornecimentos

0,00 € 77,13 € 17,25% 21,85%  

Custos que surgem dos requisitos 
diretamente impostos pelo 
contrato de financiamento

29,70 € 449,40 € 30,50% 19,76%  

Recursos humanos 0,00 € 5 819,97 € 46,02% 44,64%  

Transportes e ajudas de custo 0,00 € 0,00 € 2,91% 20,37%  

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

 29,70 € 7 096,50 €    

  

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
Do 3º pedido de pagamento nada a registar por medidas de emergência COVID-19

  

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
Ver documento: “Reformulações feitas e previstas para prosseguimento do projeto “Literacia para a 
Democracia” em tempo de Estado de Emergência devido à epidemia Covid-19.

Atividades
Ver documento: “Reformulações feitas e previstas para prosseguimento do projeto “Literacia para a 
Democracia” em tempo de Estado de Emergência devido à epidemia Covid-19.

Custos
Sem custos adicionais

  

6. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO
6.1 Apreciação geral da implementação do projeto
Inicialmente a vivência da Pandemia Covid-19 deixou-nos numa inquietude e imprevisibilidade extremas, 
mas também nos proporcionou oportunidades de aprendizagem e de intervenção imensas – de cidadania 
ativa! - que fomos desenvolvendo ao longo destes quatro meses.  Reinventamos outros modos de 
executar o projeto passando sempre pelo desafio da aprendizagem, criando estratégias para solucionar 
problemas e mobilizando a intervenção. A maior parte das vezes em trabalho à distância, na 
comunicação, partilha e desenvolvimento de trabalho, nas reuniões de concertação, nas reuniões de 
trabalho internúcleos e intranúcleos, na realização das rodas de conversa, mas também no trabalho de 
terreno. As questões de cidadania foram desenvolvidas até chegarmos à conscientização que é através 
da sua prática consciente e informada que ultrapassaremos a crise pandémica! A ação social e a literacia 
foram desenvolvidas a diversos níveis como no caso dos voluntários  que abandonaram as suas 
prioridades para ir entregar bens essenciais e palavras de conforto, de esclarecimento e de esperança às 
pessoas da comunidade cigana, às pessoas em dificuldades nos bairros sociais, às pessoas séniores em 
isolamento, adquirindo em troca um outro entender da comunidade e compreendendo o papel e as 
funções das instituições locais. Viveu-se a solidariedade, aquilo que significa a sua prática e abriu-se uma 
porta riquíssima de interação intergeracional. Desenvolveu-se maior consciência e aplicaram-se medidas 
mais corretas na prevenção de doenças, direta ou indiretamente ligadas aos vírus, de como tornar o 
ambiente mais limpo e puro e apostar em hábitos alimentares, de higiene, de cuidar do corpo e da mente 
mais saudáveis, no consumo local e na defesa do planeta. A apreciação com maior desenvolvimento 
encontra-se no documento em anexo : Brochura: CIDADANIA EM TEMPO DE PANDEMIA que iremos 
organizar e completar para publicar em formato papel.

6.2 Intervenção efetiva dos parceiros no projeto, face ao previsto em sede de candidatura



A prioridade inicial de intervenção, em todos os núcleos foi a de não perder ninguém, não deixar ninguém 
isolado, garantir a presença e a saúde de cada um através de telefonema, email, WhatsApp, indicação de 
terceiro ou conversa à janela ou no quintal.  A ALEM apoiou o grupo da comunidade cigana, fechados em 
casa mas passando fome, em parceria com a CARITAS. Estudantes do Ensino Superior através do Letras 
Prá Vida e os que fazem estágios na Barafunda alteraram os seus projetos de estágio para fazer ações de 
solidariedade junto das populações. No Bairro dos Navegadores os voluntários mobilizaram-se ma 
distribuição de alimentos oriundos dos Bombeiros de Barcarena e do Continente em colaboração coma a 
Associação de Moradores. Apesar dos esforços de retoma das sessões presenciais, a disseminação de 
doentes Covid no Bairro, desde final de maio, incluindo jovens voluntários LpD, foi impeditiva e motivou 
carta de alerta pedindo intervenção da CMO e reunião posterior com a Veradora CLS. As sessões de 
alfabetização do Letras Prá Vida também não puderam realizar-se dada a elevada situação de risco.. No 
caso da Benedita a maior dificuldade foi chegar às crianças envolvidas agora em múltiplas tarefas de 
ensino à distancia e sem possibilidade de colocar " as maos na massa!". Em Vila Nova de Poiares foram 
os idosos sem possibilidades de utilizar as novas tecnologias que ficaram mais isolados apesar dos 
contactos via telefone. Consideramos necessário o prolongamento do projeto para mitigar as situações 
descritas  e trabalhar no sentido de evitar situações semelhantes. Para tal consideramos fundamental 
desenvolver a Literacia Digital e lutar pelo acesso universal aos instrumentos e ferramentas respetivas de 
modo a minimizar a exclusão e o isolamento social dos nossos cidadãos. Por outro lado tivemos a 
oportunidade de reinventar outros modos de intervir ......... ver em anexo, os documentos "Descrição do 
trabalho feito por cada Núcleo até ao momento"  por Benedita, Oeiras e Coimbra.

6.3 Avaliação da componente de capacitação
Diagnóstico de necessidades nas 4 associações: Na ALEM , pela Dra. Angelina Jorge/Associação
Intercultural,  prepara-se a apresentação de um diagnóstico e respetivas recomendações para a estrutura 
da Associação
que posteriormente possam alimentar o plano de ação.
Na Barafunda , pelo Prof. João Freire, dá-se continuação à aplicação de grelhas diagnóstico (registo 
semanal) de gestão do tempo de trabalho por colaborador da Barafunda nos diferentes núcleos.  
Realizam-se reuniões de análise mensal dos ganhos e perdas de produtividade segundo cada núcleo: as 
facilidades e dificuldades de continuar a trabalhar a distância com os públicos Barafunda. Começam a 
evidenciar-se ganhos de tempo com impactos nos trabalhos/contactos mais individualizados com os 
públicos. Programa-se o início de desconfinamento de alguns núcleos da entidade e elaboram-se planos 
de higiene e segurança segundo os regulamentos do serviço nacional de saúde (SNS). 
Na APCEP, pela inLoco, decorreu a ultima reunião de discussão do Relatório preliminar de diagnóstico e 
implementação onde se apresentaram várias propostas de melhoria e atualização. A entrega do Relatório 
final será em 31 de julho. 
Na iCreate prepara-se uma análise SWOT sobre a Instituição para posteriormente delinear um plano de 
ação que permita à mesma rentabilizar de melhor forma os seus pontos fortes, aproveitar as 
oportunidades e melhorar ao nível dos seus pontos fracos, estando melhor preparada para as ameaças 
do seu contexto externo.

6.4 Principais dificuldades enfrentadas e medidas tomadas para as ultrapassar
Ver documento: “Reformulações feitas e previstas para prosseguimento do projeto “Literacia para a 
Democracia” em tempo de Estado de Emergência devido à epidemia Covid-19.
Solicitação, com vista a completar as nossas atividades e cumprir as metas contratualizadas, do 
prolongamento do projeto por mais 3 meses, até final do ano 2021, com o aporte da contrapartida do 
promotor e parceiros totalmente  em forma de voluntariado, dispensando a contrapartida em dinheiro.
Pedido do 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 UGP tomou a iniciativa, incentivou e apoiou muito de perto os processos inerentes às alterações 
verificadas pela imprevisível situação de Pandemia Covid-19, nomeadamente nas "Reformulações feitas e 
previstas para prosseguimento do projeto “Literacia para a Democracia” em tempo de Estado de 
Emergência devido à epidemia Covid-19" e com o conjunto de "Medidas de emergência COVID-19 
proposto pelo FMO". 
As necessidades de apoio estão a ser atendidas pela  UGP , referindo-se a : 
- Solicitação, com vista a completar as nossas atividades e cumprir as metas contratualizadas, do 
prolongamento do projeto por mais 3 meses, até final do ano 2021, com o aporte da contrapartida do 
promotor e parceiros totalmente  em forma de voluntariado, dispensando a contrapartida em dinheiro. 
Apoio na formulação dos consequentes pedidos de alteração do cronograma e do orçamento com vista a 
compensar os montantes correspondentes por outras rubricas previstas no orçamento inicialmente 
contratado. Apoio no processo de ajuste da avaliação externa do projeto. A medida tem efeitos desde 
maio 2020. 
- Pedido do reforço do adiantamento inicial com vista a evitar falta de liquidez relativamente ao promotor e 
parceiros potenciando a plena e atempada execução do projeto.


