Plano de Actividades 2021
Associação Renovar a Mouraria
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1.visão
Uma comunidade autêntica,
unida e aberta

Uma comunidade inspirada, apaixonada pelas suas raízes
e capaz de preservar e desenvolver o seu património
histórico, cultural e humano. Uma comunidade unida,
que integra todos os seus elementos e incentiva à
participação de todas as suas culturas e gerações. Uma
comunidade aberta, que saiba lidar com a mudança e
encontre na pluralidade a sua maior riqueza.

2.Missão
Melhorar as condições de vida da
comunidade da Mouraria

Devolver à Mouraria o seu lugar na cidade de Lisboa,
promovendo a coesão e a prosperidade comunitária,
assim como o respeito consciente pelo património
histórico, cultural e humano que o define, através de
acções educativas, culturais e comunitárias, a par de
uma vigilância contínua aos impactos resultantes das
mudanças profundas emergentes no território

3.Objectivos estratégicos
• Contribuir para a integração das diversas comunidades através da promoção da educação e formação, bem como
das diversas artes e culturas;
• Garantir acesso aos direitos consagrados para a população do território da Mouraria através de serviços de apoio
especializados;

• Combater o abandono e insucesso escolar das crianças do território da Mouraria;
• Defender e contribuir para a salvaguarda do património do território da Mouraria;
• Contribuir para o reforço dos laços comunitários do território da Mouraria;
• Contribuir para a revitalização económica do território da Mouraria;

• Garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo;
• Exponenciar o potencial criativo dos vários grupos socioculturais, criando novas
• dinâmicas de partilha e disseminação de saberes.

4.Território & Público Alvo
Território: Mouraria e zonas envolventes
Público Alvo Geral: todos os elementos da comunidade

Públicos Alvo Específicos: migrantes, refugiados, requerentes de asilo, crianças e jovens, famílias, públicos
vulneráveis

5.Eixos da Intervenção

6.Organograma: Reestruturação

7.Projectos
Estruturados

Mouraria Acolhe
Projeto de continuidade que oferece uma resposta
multidisciplinar face às necessidades identificadas na
população migrante, refugiada e requerente de asilo, em
relação com a comunidade de acolhimento, de forma a
promover a sua inclusão.
>> Atendimento de apoio ao cidadão para NPT (Nacionais
de países terceiros) com 2 técnicos (área jurídica e serviço
Social)
>> atendimento de apoio a Refugiados e Requerentes de
Asilo
>> Dinamização de encontros para mulheres –”Há
Manhãs” e Sessões de sensibilização

COMO? Co-financiado pelo FAMI a 75%; OE a 20% e CML a 5%, até 31 Dez 2022
PARCERIAS: CML, GAPLIM, extensa rede de parceiros locais e sociais

COMUNIDADE

ALI – Atendimento Local para a Inclusão
Intervenção holística com vista à inclusão da comunidade
migrante da Mouraria e zona envolvente. Pretende promover
um apoio de proximidade que permita o acesso a direitos
instituídos e respostas sociais existentes, com base num
intenso trabalho de rede e comunicação privilegiada com os
actores territoriais relevantes. Prevê a capacitação para a
autonomia e desenvolve-se em torno de 3 eixos: Educação,
Saúde e Cidadania.
COMO? Financiado por Programa Bip Zip 2020 da CML no ano de implementação e
co-financiado por JFSMM nos dois anos de sustentabilidade
PARCERIAS: Associação Bairros, JFSMM, Agrupamento de Escolas Gil Vicente e
Patrício Prazeres, ACES Lisboa Central (Prescrição Social), Fundação Aga Khan e
extensa rede de parceiros sociais

COMUNIDADE

Gabinete de
Atendimento
Atendimento presencial e não
presencial – Gestor de Casos

Diagnóstico

Grupo Comunitário

Caracterização socio
demográfica do território

Criar condições para

Acompanhamento
Mediadores Pares

Levantamento de
necessidades

Identificação de
necessidades

Encaminhamento

Programa Individual e grupal
Canal de comunicação
privilegiado com rede social

Garantir o envolvimento de
todos os actores relevantes

Disponibilizar os recursos
necessários
Formação a técnicos,
parceiros, actores territoriais
e público alvo pela Fundação
Aga Khan

Promover modelo de
governança

ALI Educação

ALI Saúde

ALI Cidadania

Análise casuística em conjunto
com agrupamentos escolares

Análise casuística em conjunto
com USF

Análise casuística em conjunto com
Serviços Sociais JFSMM

Sessões informativas para EE

Sessões informativas de Saúde
e Covid-19

Sessões Informativas para
migrantes e comunidade de
acolhimento

Sessões de sensibilização para
comunidade escolar

Sessões de Sensibilização para
USF

Sessões de sensibilização para
JFSMM e parceiros

Encaminhamento para serviços
de Apoio ao Estudo

Articulação com Prescrição
Social

Articulação com apoios sociais
JFSMM e outros

Apoio directo Gestor de Caso e
Mediador Comunitário

Apoio directo Gestor de Caso e
Mediador Comunitário

Apoio directo Gestor de Caso e
Mediador Comunitário

Produção e compilação de
materiais informativos em
várias línguas

Produção e compilação de
materiais informativos em várias
línguas

Campanha de recenseamento

Mouraria Composta
Rede de compostagem comunitária e microprodução agrícola, em meio urbano, activa
e capaz de sensibilizar a comunidade local para a problemática ambiental
contemporânea, recolocando o contacto com práticas agrícolas e de jardinagem como
uma das mais eficazes de promoção da saúde física e mental.
Pontos Focais:
>> Metodologia adaptada às características da comunidade para promover a sua
apropriação das infraestruturas e praticas instaladas, como garante da sustentabilidade
>> Potenciar a capacidade já instalada no bairro
>> Capacitação transversal da comunidade: formadores, consultores, voluntários,
guardiães, aderentes
>> Promover a visibilidade local e internacional – Boa Prática
>> Documentação do processo

COMO? Aguarda resultado de candidatura ao programa governamental “Bairros Saudáveis”; a
implementar faseadamente sem financiamento se a candidatura não for aprovada

COMUNIDADE

PARCEIROS: Cooperativa Rizoma, USF Baixa; Horta do Monte; Voluntários

Diagnóstico – Desafios e Oportunidades
O desenho do modelo de envolvimento
dos moradores e trabalhadores do bairro,
da rede de vermicompostagem, das
hortas e do plano de acção

(bio) Hortas Urbanas Comunitárias
Aproveitamento de espaços baldios,
pequenos quintais devolutos ou não
utilizados pelos moradores, espaço
público adequado, espaços privados de
lazer

Reuniões de Comunidade
Co-construção do projecto, avaliação e
desenvolvimento.
Momentos
fundamentais
de
partilha
e
desenvolvimento de sentido de
pertença

Rede de Vermicompostores
Comunitários
Operacionalização
da
rede
de
compostagem através do redesenhos dos
compostores ajustados às fragilidades
identificadas

Rede de Voluntários e Aderentes
Brigadas de recolectores de resíduos e
de sensibilização, oriundos da
comunidade e que pretendem
representar a diversidade populacional
do território

Mercearia Comunitária
Piloto de modelo de mercearia
comunitária
dinamizada
pela
Cooperativa Rizoma

Oficinas de Formação e Sensibilização
Para aderentes e comunidade:
vermicompostagem,
agricultura
biológica, sementeiras, biodiversidade,
minimização de produção de lixo,
reutilização de materiais, alimentação
saudável, entre outros

Consultório de Plantas
A implementar no Centro de Inovação
da Mouraria (CIM), com vista a ajudar
a tratar pragas de forma natural e
potenciar a produção através do
fortalecimento das plantas com
adubos e substâncias naturais

Jornal Comunitário Rosa Maria
1 edição do jornal, construída de forma participada e
representativa dos vários grupos existentes no território,
nomeadamente NPT e elementos da comunidade de
acolhimento. Pretende quebrar barreiras culturais e
promover a relação entre pessoas de diferentes
contextos culturais, sociais, académicos e de diferentes
idades.
>> oficinas de formação e reuniões de comunidade
>> Construção do Jornal
>> criação de website próprio
>> Distribuição e disseminação
 Recandidatar projecto CommonLab – Eramus+
Parcerias Estratégicas
COMO? PMIIL (em análise)

COMUNIDADE

Projecto Piloto Acolhimento
Refugiados e Requerentes de Asilo
Projeto piloto de acolhimento de refugiados e gestão de edifício
habitacional onde residem a par com residentes locais.
O modelo de integração, para além das tradicionais actividades
de apoio a refugiados e requerentes de Asilo ao abrigo do
programa nacional de acolhimento, reside na convivência e
interajuda com membros da comunidade de acolhimento.
Resulta da parceria entre a Santa Casa da Misericórdia (cede o
edifício e faz as obras); o ACM (encaminhamento de refugiados e
financiamento através de programa de acolhimento) e
Sharehouse Berlim (projeto mãe que assume o papel de
consultor, com o objectivo final de sistematizar a boa prática em
Portugal de forma a replica a intervenção noutros territórios).
O Edifício situa-se perto da Sé . “Recolhimento das Merceeiras”
e 2021 será o ano do planeamento e angariação de recursos por
excelência.

COMUNIDADE

Jan a Set 2021

Jun a Set 2021

Out a Dez 2021

Imagem e comunicação
Angariação de Fundos e
Recursos

Abertura:

Estabelecimento de novas
parcerias
Mobilização de
voluntários
Definição do programa de
integração
Definição do perfil e
selecção de refugiados e
residentes locais
Identificação e
recrutamento de equipa

Preparação do espaço
para abertura:
mobilar, equipar,
organizar e decorar

Recepção de
residentes
Co-construção da
agenda diária,
semanal e mensal da
Casa
Acolhimento de
refugiados

Programação Cultural
Programação cultural para o último
trimestre:
• Ciclo de concertos de música
portuguesa e música de origem
das comunidades residentes
• Contaria
• Programação e produção de
exposição com os residentes, nos
corredores da Casa, guiadas pelos
próprios residentes
• Gastronomia
• Maratona de leitura da
Enciclopédia dos Migrantes
• …

COMUNIDADE

CULTURA

Academia Cv.pt Boas Práticas
O Projeto “Academia CV.pt - Boas Praticas” surge no quadro
de uma parceria entre a Fundação Cidade de Lisboa e a
Associação Renovar a Mouraria, e pretende responder à falta
de soluções socioeducativas para a integração das crianças
imigrantes inseridas no sistema de ensino - com especial
enfoque ao nível das dificuldades de comunicação em
português - e consequentes impactos nos resultados
escolares e desenvolvimento pessoal e social, que são
fatores de exclusão e vulnerabilidade.
Durante o ano lectivo de 2020 – 2021 a acção está a decorrer
no agrupamento de Escolas Patrí́cio Prazeres
COMO? Co-financiado peo Programa Portugal Inovação Social do FSE (70%) e CML
(30%)
PARCERIAS: Fundação Cidade de Lisboa, CML; Agrupamento de Escolas Patrício
Prazeres

EDUCAÇÃO

Kit pedagógico para a integração de
alunos migrantes com validação
científica
1 referencia pedagógico na forma de kit
digital e físico
30 Recursos Pedagógicos (10 ano lectivo)

Capacitação rede dinamizadores ACV.pt
120 voluntários recrutados e capacitados
(40 por ano )
Formação certificada para voluntários (1
acção por ano)

Capacitação de docentes e actores
estratégicos das comunidades escolares
1 itinerário pedagógico criado e
certificado
60 actores estratégicos (20 por ano, 2
por escola) capacitados para a
intervenção em contexto multicultural

Dinamização de Tutorias e
Sensibilização para a
interculturalidade e cidadania
Por ano:
1500 Sessões de tutoria nas escolas
80 alunos migrantes acompanhados
20 Acções de envolvimento parental
100 Acções de sensibilização para a
interculturalidade e cidadania
20 Acções Migrantour

Disseminação do Programa ACV.pt
Metodologia e Recursos
A decorrer no último ano do projecto

TPC – Tempo para Crescer
Serviço Gratuito de apoio ao estudo, presencial e à
distância, promovido por voluntários, para crianças e
jovens do 1º ao 12º ano, da Mouraria, de forma a apoiar a
aprendizagem, melhorar resultados escolares, aumentar a
motivação, promover a inclusão digital e facilitar a
comunicação dos pais com a escola. Integra actividades de
ocupação de tempos livres e o serviço está preparado para
operar à distância caso as escolas voltem a encerrar em
context Covid-19. Intervenção a 3 anos.

COMO? Programa Operacional Regional de Lisboa financiado pelo FSE e SS

PARCERIAS: Agrupamento de Escolas Gil Vicente e Patrício Prazeres

EDUCAÇÃO

Rede de Voluntários

Recrutamento e Seleção

Sessões de apoio ao
Estudo e atividades
extra curriculares

presenciais e online

(30 por ano lectivo)
diárias, a funcionar entre as 16h e as
20h na ARM

Formação multiculturalidade,
cidadania, ferramentas digitais
(10h por voluntário)

50 alunos acompanhados por ano
lectivo

Grupos de EE

1 sessão semanal onde serão
dinamizadas sessões informativas
(Escola, Saúde, Direitos), grupos
conversação em PT, oficinas de
trabalhos manuais, etc…

Compilação de material
informativo

Avaliação de resultados
(taxa de retensão, motivação,
envolvimento com o território e
estrutura escolar)
Reunião de acompanhamento e
avaliação (3 ano lectivo)

Casa de Férias
(mês de Agosto)

Envolvimento de 50% dos EE

Mouraria Capacita
Visa a dinamização de módulos de iniciação à
aprendizagem de Português e cultura portuguesa por parte
de cidadãos estrangeiros.
Estão previstos 6 módulos de 25h
Possibilidade de módulos online e mistos
Possibilidade de módulos destinados apenas a mulheres
Possibilidade de realizer módulos no âmbito do projeto de
empregabildiade para públicos vulneráveis “Porta Aberta”,
promovido pela BADL – Bairros Associação de
Desenvolvimento Local.

COMO? Co-financiado pelo FAMI (75%); OE (20%) e CML (5%)

EDUCAÇÃO

SIM – Sinergias Educação de Migrantes
Plano de mobilidade para a capacitação de staff que
trabalha em contexto de educação não formal com grupos
de migrantes, refugiados e requerentes de asilo, adultos, de
forma a melhorar, diversificar e tornar mais eficiente o
conjunto da oferta educativa das organizações do
consórcio.
Está prevista a realização em 2021 de:
>> 1 curso estruturado de formação (2 pax)
>> 4 actividades de jobshadowing (8 pax)
>> disseminação das mobilidades realizadas em 2021
Está também prevista a realização de um seminário de
disseminação final, cujo formato, presencial ou online,
dependerá da situação de pandemia.

COMO? Financiado pelo Programa Erasmus+ - Educação para adultos da
Agência Nacional Eramus+ Portugal
PARCERIAS: Fundação Cidade de Lisboa, Batoto Yetu; Casa do Brasil

EDUCAÇÃO

Nota AA – Aprender e Acolher
Programa de formação focado nas necessidades de
aprendizagem identificadas, para guias locais migrantour,
voluntários ARM e staff e coordenadores de projetos
relacionados com os dois primeiros.
Objectivos de aprendizagem: adopção de novas práticas de
metodologias e ferramentas de educação não formal;
promoção da auto-estima e confiança nos agentes
educativos em questão; melhoria das competências
linguísticas destes agentes educativos; reforço das
motivações dos participantes, bem como a sua consciência
da dimensão europeia.

>> 5 actividades de job shadowing (10 pax)
>> 5 cursos estruturados (10 pax)
>> Plano de comunicação e dessiminação

EDUCAÇÃO

COMO? Financiado pelo Programa Erasmus+– Educação para adultos da
Agência Nacional Eramus+ Portugal

Foguete de Emergência
Um projecto de cooperação europeia que nasceu da vontade de
interpelar os membros da nossa sociedade (cidadãos, decisores
políticos, meios de comunicação social) sobre a situação política e
social actual dos migrantes na Europa. Trata-se de dar uma voz
aos cidadãos através de meios de expressão artística, com o
objectivo de enviar sinais de alerta que devem despertar a nossa
atenção colectiva para a perda progressiva de valores humanistas
fundamentais ( hospitalidade, reconhecimento, atenção ao Outro).

O Foguete de emergência é o símbolo do projecto. Remete,
simultaneamente, para uma experiência de desespero partilhada
por um grupo de pessoas, e para a esperança que vem iluminar
novos horizontes.
A abordagem artística prossegue o trabalho realizado na
“Enciclopédia dos Migrantes” e todas as criações artísticas devem
ter por base o texto integral de cartas da Enciclopédia.
++ informações aqui

CULTURA

Residência Artística
Vai decorrer de 19 a 23
de Abril
Direcção Artística:
Parceria com Largo
Residências
Directora Artística:
Aldara Bizarro
6 participantes
migrantes
Participação de uma
investigadora
portuguesa já seleciona
Workshop sobre
Enciclopédia
dinamizado por ARM

Criação Artística
Decorre da
residência

Seminário Local
Realiza-se dia 23, à
tarde

Baseada em cartas
da Enciclopédia
Apresentação
prevista para dia
24 ou 25 de Abril,
no âmbito do
Festival Política

Participação todos
os envolvidos no
processo criativo
Pretende promover
a reflexão para
reunir os contributos
para o manifesto
sobre processos
artísticos
participativos

Seminário
Internacional
Realiza-se dia 24 de
Abril,
presencialmente ou
online de acordo
com as condições de
pandemia
Reúne todos os
parceiros do projeto
e participantes
externos (decisores
políticos, jornalistas,
investigadores

Comunicação
Criação de cartaz
com participação de
alunos da Escola
António Arroio

COMO? Financiado pelo Programa Erasmus+, através do aviso KA1 – Educação para adultos da Agência Nacional Eramus+; aguardarda-se resposta da CML em relação a
candidature efectuada ao RAAML para reforço de orçamento
PARCERIAS: Promotor: Rennes > Age de la Tortue; Barcelona > Cooperativa Social e Cultural Art&Coop; Bruxelas > CIFAS;Milão> Companhia Effetto Larsen; Istambul >
Companhia de Teatro de estudantes da Universidade de Galatasaray

Intimate Bridges
Projecto de cooperação europeia que pretende promover o poder
transformador da arte na educação para um melhor diálogo
intercultural entre migrantes, refugiados e população local.
Desenvolvido em 4 países (Portugal, Grécia, Áustria e Itália), prevê a
realização de worshops, residências artísticas e performances, num
processo que envolve artistas e não artistas, migrantes e não
migrantes.
Do teatro à música, cada parceiro desenvolve um projecto artístico
único, assumindo a arte como um catalisador de mudança social,
tolerância e integração intercultural, promovendo o reconhecimento
e a valorização da diversidade, desenvolvimento pessoal,
empoderamento e empatia.
Prevê também a criação de um ebook que visa sistematizar a
utilização de metodologias participativas no meio artístico.

CULTURA

COMO? Co-financiado pelo programa Europa Criativa (60%) e CML (40%)
PARCERIA:

Em Portugal, todas as actividades relacionadas com a
criação artística foram desenvolvidas em 2020.
Actividades a desenvolver em 2021:
>> Compilação e revisão dos textos científicos para

ebook

>> Organização e acolhimento do penúltimo seminário
de parceiros, online ou presencial, de acordo com as
condições pandémicas (Abril)
>> Criação e envio da última newsletter
>> acompanhamento a todos os parceiros no que
respeita à introdução de novos conteúdos no website
do projecto
>> participação no seminário final a realizar-se em
Atenas (Junho)

CULTURA

Migrantour Sustainable Tours
Novo projecto de cooperação europeia que vai permitir criar novas
rotas, sistematizar a metodologia de formação e criar suporte digital
interactivo, bem como alargar o Migrantour a 3 novas cidades:
Barcelona, Copenhaga e Utreque.
A formação em cada nova cidade vai ser da responsabilidade de uma
cidade Sénior: Lisboa vai a Barcelona

Estão previstas vários reuniões de parceiros e formações colectivas,
bem como a produção de Outputs intelectuais. A Renovar a Mouraria
vai ser responsável por um deles “New sustainable routes Itineraries
and scripts”
O cronograma de implementação vai ser redefinido tendo em conta
das condições impostas pela pandemia.
COMO? Financiado pelo programa Erasmus+
PARCERIA: Fondazione ACRA (Itália), Crossing Borders (Dinamarca), Nexes
(Espanha), Stichiting Collective Nours (Holanda), AlterBrussels (Bélgica) e
Terravera (Eslovénia)

Culturavirus

The Art of New Communities
Trata-se de um projecto de capacitação da organização na
área das dinâmicas artísticas participativas através da
partilha de boas práticas entre 3 organizações, em 3 países
diferentes.
Prevê a realização de 3 cursos de formação de 5 dias, um
em cada um dos países parceiros. Estes cursos são da
responsabilidade da organização que acolhe a actividade e
nele participarão 6 elementos de cada uma das outras
organizações parceiras. As formações locais são centradas
nos pontos fortes e experiências da organização que as
dinamiza.

CULTURA

COMO? Erasmu+ - Educação para Adultos – Agência Nacional Polaca
PARCERIAS: Bemowskie Centrum Kultury (Varsóvia – Polónia);Centro Cultural
Pogon (Zagreb – Criácia)

Formação em Lisboa
Junho 2021

Formação em Varsóvia
Setembro 2021

Formação em Zagreb
Fevereiro 2022

Contextos
multiculturais:
Migrantes e Refugiados

metodologia ABCD:
Desenvolvimento
Comunitário com base
nos recursos existentes

Organização e
Dinamização de
Residências Artísticas

Ferramentas Digitais
para activação de
comunidades Locais

Sistema de apoio para
membros da
comunidade activos no
campo cultural e
artístico

Património Cultural
tangível e intangível:
Migrantour, IB e
Enciclopédia dos
Migrantes

Bem Formoso Praça

Continuidade do protocolo estabelecido com a Junta de
Freguesia de Santa Maria Maior para a dinamização do
espaço designado por Bem Formosa Praça, na rua do
Benformo.
O planeamento de atividades a desenvolver neste
espaço está pendente da evolução da situação
pandémica em Lisboa.

CULTURA

8.Serviços
Permanentes

ALI – Atendimento Local para a Inclusão
Funcionamento diário, presencial e gratuito.
Atendimento e acompanhamento personalizado a indivíduos
e famílias migrantes que residem ou trabalham na Freguesia
de Santa Maria Maior e adjacentes; NPT´s encaminhados por
organizações parceiras e Refugiados e Requerentes de Asilo
Trabalho em rede, produção de conhecimento e lobbing:
artigos, documentos de referência, recomendações
O funcionamento assegurado por 4 técnicos da área jurídica,
social, psicologia e 1 especializado no atendimento a
refugiados e requerentes de asilo

Integra Rede CLAIM;
financiado em 2021 por FAMI, OE, CML e JFSMM

SERVIÇO
PERMANENTE

ALI CIDADANIA
Somos uma ponte para os serviços públicos
Sabia que podemos ajudá-lo a contactar a Junta de Freguesia?
Sabia que podemos ajudá-lo a regularizar a sua situação legal?
Sabia que podemos ajudá-lo a reagrupar a sua família?
Sabia que podemos ajudá-lo no contacto com as Finanças e a
Segurança Social?
Sabia que podemos ajudá-lo nas medidas de apoio extraordinário à
Covid-19?
Somos uma ponte em defesa da Habitação e do Emprego
Sabia que podemos ajudá-lo nos contratos de habitação?
Sabia que podemos ajudá-lo na relação com o empregador ou se
quiser criar o seu próprio emprego?
Somos uma ponte para fazer ouvir a sua voz
Sabia que pode votar em Portugal?
Sabia que pode participar no nosso jornal comunitário?
Somos uma ponte para o bairro e para a cidade
Sabia que o bairro precisa de si?
Sabia que pode colocar os seus resíduos orgânicos nos compostores do
bairro?
Sabia que pode ser voluntário em projectos do bairro ou da cidade?

SERVIÇO
PERMANENTE

ALI EDUCAÇÃO
Somos uma ponte para a escola do seu filho
Sabia que podemos ajudá-lo a contactar a escola ou
os professores?
Sabia que podemos ajudá-lo na matrícula, na acção
social escolar (ASE), em traduções ou no
preenchimento de outro documentos?
Sabia que podemos ajudá-lo a entender melhor o seu
papel como encarregado de educação?
Somos uma ponte para a aprendizagem
Sabia que podemos ajudar o seu filho no apoio
escolar? Sabia que temos actividades para o tempo de
férias escolares?
Sabia que ensinamos português língua não materna a
adultos

SERVIÇO
PERMANENTE

ALI SAÚDE
Somos uma ponte para os serviços públicos de
saúde
Sabia que podemos ajudá-lo a ter acesso ao
SNS-Serviço Nacional de Saúde?
Sabia que podemos ajudá-lo no apoio à
realização de testes Covid-19?
Sabia que podemos esclarecer dúvidas sobre a
Covid-19?
Sabia que estamos aqui se precisar de desabafar
ou se se sentir sozinha(o)?
Sabia que estamos aqui se for vítima de
violência doméstica?

SERVIÇO
PERMANENTE

SERVIÇO
PERMANENTE

TPC - Serviço de Apoio ao Estudo
Grupos de Apoio ao Estudo para crianças e jovens do 1º ao 12º
anos, dinamizados por voluntários numa base de 1 para 1.
Realizam-se diariamento durante o período lectivo, no espaço
da Renovar a Mouraria, entre as 16h e as 20h.
No ano lectivo de 2020 – 2021 os alunos a partir do 3º ciclo
passaram a ter uma sessão presencial e uma online por
semana.

Está prevista a passagem para ensino à distância no caso de
novo encerramento das escolas.
Em análise o alargamento do horário, quer presencial, quer à
distância.
Serviço gratuito.
Em 2020 está financiado pelo FSE e SS

TPC - Casa de Férias

Actividades não lectivas durante os período de férias
escolares, de frequência gratuita
4 semanas em Agosto
Actividades desenvolvidas no espaço da ARM por
particulares ou organizações em regime de voluntariado,
saídas para passeios, actividades ao ar livre, visitas a
museus e equipamentos culturais.
Em 2020 está financiado pelo FSE e SS

SERVIÇO
PERMANENTE

Migrantour - Rotas Urbanas Interculturais

Relançamento das visitas Migrantour enquanto produto gerador
de receita/ relançamento das visitas Migrantour enquanto
actividade de referência para grupos escolares e de técnicos de
áreas relevantes/ Consolidação da equipa de cerca de 20 guias, de
mais de 8 nacionalidades diferentes/ Reforço da formação da
equipa de guias e troca de experiências com outras cidades
Migrantour/ Estabelecimento de parcerias como forma de
aumentar a venda do produto/ Consolidação dos workshops em
escolas como resposta educativa de referência com o horizonte do
ano lectivo de 2021 – 2022.

CULTURA

Orquestra Batucaria
Manutenção dos Ensaios aos Sábados no Grupo
Desportivo da Mouraria, de forma autónomoa e
independente da ARM, embora com a nossa chancela
O grupo que surgiu com as dinamicas adoptadas no
âmbito do projecto “Intimate Bridges” autonomizouse na organização e realização dos ensaios que se
realizam também onine quando a situação de
pandemia assim o exige.
Grupo diverso em termos de nacionalidades e faixa
etária mas apenas com participantes adultos.

CULTURA

Cronograma de Projectos
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Mouraria Acolhe

ALI_Atendimento Local para a Inclusão

Mouraria Composta
Rosa Maria
Casa "Refúgio"
ACV.pt
TPC - Tempo para Crescer
Mouraria Capacita
SIM - Sinergias Ed. Migrantes
Nota AA - Aprender e Acolher
Foguete de Emergência
Intimate Bridges
Migrantour Sustainable Tours
Culturavirus

31/12/2022
…………..
tornar permanente
…………..
s/ financiamento
…………..
s/ financiamento
…………..
………….. protocolos e planeamento
31/12/2022
…………..
31/12/2023
…………..
31/12/2022
…………..

…………..
…………..

31/08/2022
31/08/2023

…………..
…………..

28/02/2023
31/08/2022

9.Actividades de Apoio à
Estrutura

Gestão Finaceira e Adminitrativa
Foco na estabilidade financeira e provisão de
tesouraria, tendo sempre por base o rigor e a
transparência.
Mapa de tesouraria e de planeamento financeiro
mensal; gestão integrada dos projetos financiados e
simplificação de ferramentas de gestão
Apoio jurídico para Contratação Pública
Consulta de Mercado para renovar serviços de
contabilidade

Gestão de Recursos Humanos
Reunião mensal de equipa: 1ª segunda-feira de cada
mês;
Entrevistas Individuais: semestralmente;
Apoio pro bono de advogado: necessidade de reforçar;
FORMAÇÃO: oportunidades formativas na UE.
>>2 projectos de formação profissional Erasmus+ a
decorrer + 1 de partilha de Boas Práticas
>> Os colaboradores são incentivados a procurar
oportunidades de formação, nacionais e internacionais
Integração de 3 estágios de mobilidade ou curricular
afectos a Apoio ao Estudo, Migrantour e ALI
Contratação de novos RH apenas com garantia de
financiamento a 100% por projectos aprovados

Comunicação

Interna
reunião de equipa mensal e email

Externa
novo website institucional e de histórico
estratégia de post facebook
activar Instagram
activar newsletter
Activar canal Youtube
informação regular para sócios sobre actividade
produção de conteúdos de comunicação por todos os
coordenadores de projectos e plano de comunicação por projecto
Evento online “13 anos”

Gestão de Stakeholders e Parcerias

Reuniões com stakeholders relevantes: banco, contabilidade,
parceiros pro bono especializados, Junta de Freguesia de Santa
Maria Maior, entre outros
Participação em eventos de networking
Divulgação de iniciativas e projectos de parceiros
Reuniões regulares com parceiros do território e das mesmas
áreas de intervenção

Angariação de Fundos
Campanha Consignação IRS
Activar o pagamento via Mbway

Criar "Botão" donativos, com pagamento
automático para colocação no website e facebook
Elaboração de Relatório de Actividades optimizado
para contactos com possíveis mecenas
Reforço da comunicação dos impactos da
intervenção da Renovar a Mouraria
Campanha de angariação de fundos e donativos em
espécie para projecto de acolhimento de refugiados
e requerentes de asilo

10.Outras
Actividades

Mini-Rizoma
O espaço loja da Casa Comunitária da Mouraria acolheu o
projecto piloto da cooperativa Rizoma, num período de
incubação de Jan a Abr de 2021, que pode vir a ser
renovado de acordo com a vontade das duas partes.
A Cooperativa Rizoma é uma mercearia comunitária
participada e auto-gerida feita pela e para a comunidade
que garante produtos de qualidade a preços justos para
quem produz e coopera.
O projecto é baseado em valores sociais, ecológicos e
colaborativos e não lucro.
É uma iniciativa cidadã colectiva que visa combinar
qualidade, sustentabilidade, saúde, preços justos,
transparência, colaboração, educação, solidariedade e
cidadania activa.

Experiência, Conhecimento, Boas Práticas
Parcerias com projectos de investigação de universidades
nacionais e internacionais
Colaboração no âmbito de trabalhos académicos
Apresentação da organização a grupos nacionais e
internacionais
Participação em congressos, seminários e similares
Entrevistas para órgãos de comunicação social
Integração dos órgãos sociais de outras organizações como a
BADL - Bairros Associação de Desenvolvimento Local e
Associação DLBC
Convite para participação em projectos europeus
Alargamento da intervenção a outros territórios e públicos

Lobbing & activismo

Trabalho em rede com organizações de migrantes
para influenciar políticas públicas e programas de
financiamento do sector: contactos com ACM,
DMEI, Secretaria de Estado para as Migrações
Integração de redes nacionais e internacionais:
Rede CLAIM (gabinetes de apoio ao Migrante),
CMIC (comissão das organizações da migrantes da
CML), CLAS (conselho local de apoio social da
CML), Convenção de Faro, do Conselho da Europa
Integração de movimentos cívicos: Morar em
Lisboa e Movimento Jardim Martim Moniz

11.Orçamento 2021

Receitas Totais = 317.000 € = Despesas Totais
80%

70%
70%

59%

RH INTERNOS

13%

RH EXTERNOS

12%

CONSUMIVEIS, REFEIÇÕES
DESLOCAÇÔES, ALOJAMENTOS

6%

DESPESAS CORRENTES /FIXAS

6%

OBRAS E EQUIPAMENTOS

2%

OUTRAS DIRECTAS
ACTIVIDADES

2%

COMUNICAÇÃO

60%

94%
FINANCIAMENTOS

50%

40%

30%

22%
20%

10%

5%

3%
0%

Fundos
Comunitários

Consultar
orçamento
geral 2021
aqui

CML

JFSMM

Governo de
Portugal

70%

66%

60%

50%

6%
RECEITAS PRÓPRIAS

40%
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20%

10%
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Visitas Guiadas

Quotas

Eventos Culturais Arrendamentos
"Casa Refúgio"

Patrocinios,
donativos e
apoios
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