Relatório de Atividades 2018

Associação Renovar a Mouraria

Introdução

Em 2018 a Associação celebra o seu 10º aniversário!
Há apenas 10 anos, a Mouraria era um enclave no centro de Lisboa. Os lisboetas evitavamna, os turistas ignoravam-na. Os habitantes deste território pouco ou nada podiam fazer
para contrariar a fama do bairro, onde as condições de vida pioravam de dia para dia. Foi
há 10 anos que nasceu a Renovar a Mouraria, a 19 de março de 2008, com um plano para
derrubar estes muros.
À escala e ao ritmo da comunidade, a ARM tem trabalhado para melhorar a vida das pessoas:
reforçando o seu poder económico, desenvolvendo o seu espírito comunitário e
encorajando-as a defender o seu património histórico, cultural e humano. Em particular nos
últimos anos, a ARM acompanha as profundas mudanças no território (crescimento do
turismo e gentrificação do centro histórico), pressionando os responsáveis políticos para
combater os seus malefícios e potenciar os seus benefícios.
Pelas mãos de corajosos voluntários, trabalhadores, colaboradores externos e parceiros, a
ARM reabilitou um edifício devoluto (que é hoje a Mouradia – Casa Comunitária da
Mouraria), bem como o seu beco instalando uma churrasqueira comunitária e um jardim
vertical, acompanhado pelo reperfilamento da calçada.
Em 10 anos a Renovar a Mouraria fez:

+ pelo coméricio Local >> mais de 20 mil mapas impressos e dezenas de visitas
cantadas pela Rota das Tasquinhas e Restaurantes da Mouraria; mais de 400 visitas
guiadas não-turísticas a escolas e pessoas com necessidades especiais; site
retalhosdamouraria.pt, com as lojas emblemáticas do bairro.
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+pela arte, cultura e construção de comunidade >> mais de
400 concertos de músicas do mundo com entrada livre; mais de 100 sessões de cinema ao
ar livre; mais de 100 refeições confecionadas por vizinhos de todo o mundo; mais de 50
sessões d’ O Sabichão, o quiz da Mouraria; mais de 30 sessões da Contaria, sessões de
contos de todo o mundo para todas as idades, de entrada livre; 10 Arraiais de Santo
António; 10 edições do Rosa Maria, jornal comunitário, com 170 mil exemplares
distribuídos gratuitamente , orquestra Batucaria, para crianças e jovens do bairro.

+ pela inclusão dos mais vulneráveis >> mais de 3.600 horas de
apoio ao estudo e actividades de férias gratuitas a mais de 130 crianças e jovens,
envolvendo mais de 160 voluntários; mais de 2.300 atendimentos de apoio jurídico
gratuito; mais de 1150 acompanhamento a serviços e repartições; mais de 1.500 horas de
ensino de português a imigrantes e alfabetização gratuitas, com mais de 330 alunos; mais
de 1.200 consultas de saúde de medicinas alternativas, acessíveis, no programa Saúde
para Todos.
2018 ficou marcado pelo encerramento da cafetaria/restaurante social, o início do trabalho
em torno da sustentabilidade ambiental do bairro, pretendendo-se que este seja um
território piloto a este nível, abertura da loja Mouraria Composta, início do trabalho
específico para o público alvo mulheres migrantes e o alargamento da metodologia
adoptada no Apoio ao Estudo ao universo escolar.
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A Associação

A Associação Renovar a Mouraria foi criada em Março de 2008 pela mão de um grupo de
moradores que considerou urgente a intervenção das entidades responsáveis e da
sociedade civil no território do bairro da Mouraria.
A ARM é uma organização com um leque de acção muito diversificado, actuando em várias
áreas: dinamização cultural, intervenção social, desenvolvimento da economia local,
inclusão de públicos migrantes, preservação do território e das suas gentes e culturas, etc.
A equipa que constitui a ARM possui competências muito diversas, o que contribui para a
riqueza e diversidade das áreas de intervenção. Por outro lado, a cada ano que passa, a ARM
tem vindo a salientar-se como uma organização de referência no trabalho com públicos
migrantes no âmbito da sua plena integração, não só no território onde se insere, mas ao
nível da cidade de lisboa.
O Trabalho da ARM desenvolve-se em torno de 3 grandes eixos: Comunidades Migrantes &
Migrações; Desenvolvimento Local e Educação para a Cidadania Global, dentro dos quais se
identificam diversas áreas de atuação, que vão, desde os serviços prestados de forma
gratuita, a projectos de promoção da sustentabilidade ambiental do bairro e a projetos
multidisciplinares de escala europeia.
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Visão, Missão e Valores

>> A nossa 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
saiba integrar 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.
>> A nossa missão
Melhorar as condições de vida da comunidade da Mouraria
Para isso, promovemos ações de sensibilização e capacitação dos seus elementos, reforço
das suas condições económicas, desenvolvimento do seu espírito comunitário, defesa e
promoção do seu património histórico, cultural e humano. Ao mesmo tempo,
acompanhamos todos os dias as profundas mudanças no território, contribuindo para a
minimização dos seus impactos negativos e potenciação dos seus impactos positivos.
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>> Os nossos valores


Inclusão
Defendemos o exercício de uma verdadeira cidadania, através do acesso à saúde, à
educação, à habitação, ao emprego e à cultura por parte de todos os elementos da
comunidade.



Incentivo à participação
Encorajamos o envolvimento dos diferentes elementos da comunidade, de forma
consciente, refletida e comprometida, ao longo dos processos de intervenção e decisão,
quer a nível interno quer externo à Associação.



Respeito e valorização da diversidade
Promovemos a inter-relação de todos os membros da comunidade, demonstrando a
riqueza das suas diferenças e o contributo de cada uma para a construção identitária da
Mouraria.



Igualdade de oportunidades
Contribuímos para garantir que todos os elementos da comunidade têm acesso a todos
os direitos consagrados, sem qualquer tipo de discriminação.



Transparência e independência
Temos valores e princípios claros e uma conduta sempre em sintonia com eles.

Os Objectivos Estratégicos
A Associação Renovar a Mouraria nomeia os seguintes 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.
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>> Organigrama
Direção

Departamento
Ação Social e
Comunitária
Projetos de
ação social e
comunitária

Departamento
de comunicação
e Cultura

Departamento
Administrativo
e Financeiro

Comunicação e
Imagem

Angariação
Fundos e
Gestão
Parcerias

Formação

Produção
Cultural

Gestão
administrativa e
Financeira

Gestão de
candidaturas

Negócio Social
> Cafetaria

Gestão de
sócios

Gestão de RH

Negócio Social
> Atelier de
Comunicação

Negócio Social
> Turismo Local

>> Órgãos Sociais
Assembleia Geral
Presidente: José Manuel Rodrigues Almeida
Vice-Presidente: Susana Isabel de Jesus dos Reis Simplício
Secretário: Marisa Sofia Duarte Moura
Direção
Presidente: Maria Inês Almeida Fernandes de Andrade
Vice-Presidente: Filipa Martins Bolotinha
Vice-Presidente: João Pedro Menéres Pimentel Berhan da Costa
Suplente: Maria João Amorim Dias Pereira
Conselho Fiscal
Presidente: Ana Cristina Nunes Seoane
Relator: Nuno Vasco Cruz de Almeida Franco
Secretário: Hugo Alexandre Ribeiro Henriques
Suplente: José António dos Santos Bernardino
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>> Associados e Amigos

A 31 de Dezembro de 2018, a Associação Renovar a Mouraria apresentava 339 associados,
83 activos com quotas pagas em 2017 e/ou 2018 e 621 amigos.
Os Sócios da Renovar a Mouraria, para além do direito a participar activamente na vida da
organização, votando as decisões que são levadas a Assembleia Geral, tem acesso a um
alargado pacote de vantagens:
>> A parceria com a Portuguese Connection Language School permite aos nossos associados
usufruírem de 10% de desconto em todos os cursos sobre a tabela de preços em vigor
>> O protocolo com a Clínica de São Cristóvão – Associação de Socorros Mútuos e
Empregados no Comércio de Lisboa, permite aos nossos associados usufruírem dos serviços
de saúde oferecidos pela Clínica com preços especiais. A utilização dos serviços é extensiva
aos cônjuges e filhos menores
>> A parceria com o StayIN Oporto permite aos nossos associados usufruírem de 10%* de
desconto sobre a tarifa de alojamento no StayIN Oporto Música Guest Apartments.
>> Os nossos associados têm um desconto de 20% nas nossas visitas guiadas.
>> Acessos aos serviços do colectivo Saúde para Todos a preços especiais.
>> Participação gratuita nas oficinas do projecto Mouraria Composta.

8

>> Equipa
Colaboradores Internos
Maria Inês Andrade> Coordenação Geral> Dinamização Cultural e artística
Filipa Bolotinha> Coordenação Geral> Administrativo e Financeiro
Joana Deus> Coordenação Geral> Intervenção social e comunitária
Hugo Henriques> Designer gráfico e comunicação
Susana Simplício> Relações Públicas e Gestão financeira e administrativa > até nov 2018
Rita Castro > Gestão Financeira e Administrativa > desde novembro 2018
Cláudia Pinto > Assistente Administrativa
Aurelie Rosado > Jurista, técnica afecta a projecto No Border e Gabinete da Cidadania
Ana Varela > Jurista, técnica afecta ao projecto No Border
Almudena Ferro > Técnica Social e de projectos
Priscila Barbosa > Chefe de cozinha > situação de baixa prolongada por motivos de doença
desde setembro 2017; resolução do contrato por acordo simples em dezembro 2018
Abdul Malik > empregado de mesa e ajudante de cozinha > até junho 2018
Marlene Santos > Ajudante de cozinha
Fátima Fonseca > Empregada de limpeza > até maio 2018
João Diogo Correia > Responsável do Jornal Rosa Maria > de maio a junho 2018
Taiane Barbosa > Responsável do Jornal Rosa Maria > desde julho 2018
Colaboradores Externos
Guias Locais
José Miranda/ Ana Paula Silvestre / Duarte Perdigão / Helena Silva / Kimbuku Lumbala /
Md Moin Ahamed / Nuno Franco / Maria Fátima Santos/ Filomena Farinha/ Adelson Hugo/
Gláuciene Melchior/ Nuno Saraiva/ Pedro Santa Rita / Alexandre Ovídeo/ Cátia Lopes
Formadores de Português Língua Não Materna e Alfabetização > Bárbara e Ana Brasil
Monitores da Batucaria > Jorge Mendonça, Catarina Fernandes, Alice Caetano
Responsável formação, mentoria e comunicação Migrantour – NewRoots > Carla Costa
Loja Mouraria Composta > Hugo Pereira – consultor para abertura de loja e construção
modelo de negócio.
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Estágios Curriculares e Voluntariado Europeu
NOME

PAÍS

DURAÇÃO

PEDIODO

PROGRAMA

TEMPORAL

ENTIDADE DE
ACOLHIMENTO

Albert Tarragó

Espanha

3 meses

abr – jun 18

Erasmus+

Euroyouth

Malgorzata Paczka

Polónia

6 meses

set 17 – jun 18

SVE

Mais Cidadania

Anthony Chaussinand

França

2 meses

Out – dez 18

Erasmus+

Euroyouth

Mattia Pannoni

Itália

2 meses

Jun – jul 18

Erasmus+

Euroyouth

Sarah Linares

Itália

2 meses

Jul – set 18

Erasmus+

Euroyouth

Héctor Rodríguez

Espanha

3 meses

Set – nov 18

Galeuropa

Clube Intercultural

Santiago

Europeu

Friedrich Lauenstein

Alemanha

9 meses

Out 18 – jun 19

SVE

Mais Cidadania

Marcelo Xavier

Portugal

3 meses

Abr – jun 18

Estágio

ARM

curricular
Rosalba Di Terlizzi

Itália

6 meses

Janeiro a Junho

Estágio

2018

Curricular

ARM

>> Voluntários

Os voluntários são essenciais para a realização de algumas das actividades e acções
dinamizadas pela associação, nomeadamente o Apoio ao Estudo, a Casa de Férias e o Arraial
de Santo António. Durante o ano de 2017, contámos com a participação de cerca de 130
voluntários nas diversas atividades.
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Foi elaborado um Programa de Voluntariado como forma de garantir uma selecção e
acompanhamento dos voluntários mais eficiente e positiva para todos. Realizam-se também
reuniões regulares de voluntários.
Em 2018 acolhemos a acção de voluntariado nacional do Grace, o “Giro 2019”, recebendo
na Mouraria 50 voluntários que se distribuíram por diversas iniciativas: apanha de beatas
e construção de beatões, construção de compostores e pintura do espaço da loja Mouraria
Composta.
>> Parceiros e Redes
A ARM reúne inúmeros parceiros nacionais e internacionais, promovendo o trabalho em
rede como forma de contribuir para a eficácia e amplitude das respostas sociais e dos seus
resultados. Desta forma, os recursos existentes no território são maximizados, as
experiências acumuladas potenciadas e as boas práticas de outros territórios
implementados no bairro.
Alguns Parceiros
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Redes

A ARM tem forte intervenção em redes de organizações e grupos de trabalho que permitem
uma intervenção integrada localmente e ao nível da cidade de Lisboa:
>> CMIC - membro da Comissão Municipal para a Interculturalidade e Cidadania.
>> PMIIL – organização ativa na construção do Plano Municipal para a Integração de
Imigrantes de Lisboa para 2015 -2017 (PMIIL), iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa.
>> CLAS – membro do Conselho Local de ação Social de Lisboa.
>> CLAIM - através do Gabinete da Cidadania integra a rede nacional dos Centros Locais de
Apoio à Integração de Imigrantes.
>> BADL – Bairros Associação de Desenvolvimento Local – A ARM integra a Direcção desta
organização.
>> Associação Rede DLBC – pertence ao grupo de organizações que integrou a Comissão
Instaladora da Rede DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária), a par com a
Câmara Municipal de Lisboa, com o objetivo de construir a estratégica para o
enquadramento da aplicação dos fundos comunitários para os centros urbanos no âmbito
do horizonte 2020.
>> PAR - Plataforma de Apoio aos Refugiados.
>> RIM - Rede para a Integração de Migrantes.
>> Colectivo “Morar em Lisboa.
>> Membro do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Santa Maria Maior.
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>> A Mouradia - Casa Comunitária da Mouraria

A Mouradia é constituída por um espaço comercial, no piso térreo, uma sala multiusos, casa
de banho e gabinete de atendimento jurídico no primeiro piso e um segundo piso, com 3
salas, onde funciona o escritório da ARM.
Para além disso, a ARM arrenda a loja do edifício contíguo, nºs 4 e 6 do Beco do Rosendo.
Este espaço é constituído por 4 salas distintas e 2 casas de banho. Um das salas é utilizada
para várias actividades, incluindo jantares de grupo e apoio a eventos culturais de maior
dimensão, a outra sala, com entrada directa para a rua, acolheu o cabeleireiro Solidário e
posteriormente o Gabinete de Cidadania. As duas restantes salas são interiores e servem
fins de armazenamento.
A Casa Comunitária da Mouraria é um espaço de portas abertas para todos, todas as idades,
todas as origens, todas as religiões e é com base nesta lógica intergeracional, intercultural e
intersocial que construímos a oferta de atividades e serviços deste equipamento.
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>> Restaurante Social

Em Maio de 2018 o restaurante encerrou porque a substituição do modelo de negócio
assente em programação cultural permanente, por um modelo assente numa oferta
gastronómica não foi bem sucedida em termos financeiros por vários factores externos à
gestão da ARM: baixa por doença prolongada da chefe de cozinha contrata para desenvolver
o conceito, falta de capacidade de investimento para recrutar um gestor do negócio.
>> Mouraria Composta

Loja Mouraria Composta é o quartel general deste projecto e pretende ser também a sua
fonte de sustentabilidade financeira futura. Vende 3 tipos de produto: tudo o que se
relacione com agricultura urbana biológica; produtos de promoção do estilo de vida “Lixo
Zero” e produtos que aliam a preocupação pela redução e gestão dos resíduos ao impacto
social. Abriu no dia 18 de dezembro e funciona de terça a sábado, entre as 10h e as 19h
(sábados das 14h00 às 19h).
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>> Sala Polivalente

No primeiro andar do nº 10 da Mouradia, localiza-se o espaço multifunções onde decorrem
inúmeras atividades, das quais destacamos aulas de português para imigrantes, aulas de
alfabetização, atendimento jurídico, apoio ao estudo, entre outras.
>> Escritório

No primeiro andar funciona o escritório da ARM, com 3 salas e lugar para 11 postos de
trabalho.
>> Salas 4 e 6
Os nºs 4 e 6 do R/C do edifício contíguo à Mouradia foi reabilitado em 2016 com o objetivo
de ser um espaço complementar às atividades que já desenvolvemos.
A reabilitação destes espaços permitiu a criação de novas salas que reúnem condições
necessárias para a realização de diversas atividades, nomeadamente o Cabeleireiro
Solidário, Saúde para Todos, jantares temáticos, tertúlias, entre outras.
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>> Gestão e Financiamento
A estrutura de financiamento da ARM é constituída por receitas próprias e por
financiamento (em dinheiro ou em espécie) de instituições públicas ou privadas.
Em 2018, 33% do orçamento anual da ARM foi financiado por receitas próprias e 67% por
organizações públicas ou fundações privadas.

RENDIMENTOS
33%

vendas e
serviços
prestados
Subsídios e
doações

67%

>> Fundos Próprios
As vendas na Cafetaria/Restaurante Social, nos Eventos e no Arraial de Santo António são
as principais fontes de receita própria da organização, representando cerca 94% do bolo
total. Incluem-se também nesta rubrica as receitas com outras actividades tais como as
visitas guiadas, em notório crescimento, bem como os donativos, vendas de merchandising,
quotizações e as vendas da loja “Mouraria Composta”, inaugurada em Dezembro 2018

Vendas e Serviços Prestados
1%

4% 0%
24%
Cafetaria
Arraial

70%

Loja
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>> Financiamentos, Apoios, Donativos e Patrocínios

Em 2018, os principais financiadores da ARM foram organismos públicos, por força dos
projectos que teve aprovados: União Europeia, através do Fundo Asilo, Migrações e
Integração (FAMI), quer em avisos pertencentes ao programa nacional, quer em linhas
directamente geridas pela Comissão Europeia; Junta de Freguesia de Santa Maria Maior,
Câmara Municipal de Lisboa, através do programa Bip Zip e Instituto Camões.

Subsídios e Doações

IEFP
CML

5%

3% 3%

EU - AMIF

10%

EU Erasmus +

10%

FAMI

22%

Inst. Camões
FES

14%

JFSMM
Donativos

30%

3%

18

Principais Donativos, Apoios e Patrocínios
Os donativos representam apenas 3% dos Subsídios e Doações da ARM; sendo o mais
significativo o valor que resulta da consignação do IRS e que da colecta de 2018
correspondeu a um valor aproximado de 1.500 euros
Ao longo de 2018 a ARM recebeu alguns Apoios e Patrocínios, nomeadamente da loja
Auchan da Amoreias que doou, semanalmente, fruta para as crianças e jovens do apoio ao
estudo.

EIXOS DE ACÇÃO: PROJECTOS E ACTIVIDADES
A acção da ARM divide-se em 3 eixos principais: Dinamização Cultural e Artística;
Integração Social e Apoio Comunitário e Desenvolvimento Local e Empreendedorismo
Social.
Eixo 1 - Dinamização Cultural e Artística
Em 2018, por força do encerramento do Restaurante Social da Mouraria, as actividades
directamente relacionadas com este eixo de actividades foram bastante reduzidas

>> Palco Planisfério

Em 2018 o Palco Planisfério foi desativo e apenas se realizaram dois concertos em 3 datas
especiais: Carnaval, 10º aniversário da ARM e 25 de Abril, tendo esta última marcado o
encerramento do Restaurante Social da ARM que viria a abrir portas com um novo conceito
em dezembro de 2018.
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>> Há Arraial na Mouraria

“Há Arrrrraial na Mouraria” foi o 11º arraial organizado pela ARM e realizou-se no Largo da
Rosa. Teve como mote a sustentabilidade ambiental e os seus 5 R: repensar, recusar,
reduzir, reutilizar e Reciclar; pretendendo assumir-se como um exemplo de boas práticas
na produção e gestão de resíduos, bem como na sensibilização.
Reuniu uma série de parcerias que permitiu a recolha selectiva de resíduos, a compostagem
dos resíduos orgânicos, a utilização de carvão biológico e de copos reutilizáveis, entre outras
boas práticas “lixo zero”.
Com início no dia 1 de junho, realizaram-se 19 dias de concertos, sardinhas, bifanas, caldo
verde e caracóis e iguarias do Mundo que cabe na Mouraria. Realizaram-se ainda oficinas
de compostagem, feira de trocas, concurso de quadras populares e um dia inteiramente
dedicado aos oceanos, com o carapau a substituir a sardinha, numa parceria com a ONG
Pong Pesca.
O Arraial foi desenvolvido em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e
contou com a colaboração de mais de 50 voluntários.
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>> Jantar Atravessado

O encerramento do Restaurante Social também conduziu a fim dos Jantares Atravessados.
Em 2018 realizou-se 1 jantar com gastronomia da Moldávia e as residências gastronómicas
do projecto Marhaba, promovido pela Associação Crescer e desenvolvidos por cidadãos
refugiados oriundos da Síria e Eritreia. Realizaram-se 1 brunch, 2 jantares e 3 almoços, entre
janeiro e Abril de 2018.
>> Contaria – Um Beco de História

A Contaria não se despede com o encerramento do Restaurante Social da Mouraria, passa a
ser uma actividade apoiada financeiramente pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior
e a assumir um carácter móvel, ocupando praças e lugares associativos do bairro da
Mouraria.
Assim, todas as últimas quartas feiras de cada mês, pelas 19h00, Ana Sofia Paiva (e muitos
outros convidados e participantes espontâneos) continuam a encher a Mouraria de histórias
que encantam pessoas de todas as idades com a Contaria Caminhante.
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De janeiro a março teve lugar ainda no Restaurante Social da ARM, tendo sido a edição de
março especial 10º aniversário a ARM. Em junho realizou-se no Arraial e a partir de
setembro realizou-se em espaços como o Largo dos Trigueiros e o Grupo Gente Nova.
>> Sabichão – O Quiz da Mouraria

O Sabichão também chegou ao fim em 2018 com a Grande Final Finalíssima, deste quiz que
marcou as noites de terça feira do Beco do Rosendo, durante mais de 2 anos.
>> Ciclo Documental e Gastronomia da Guiné Bissau

A ARM associou-se aos BAGABAGA STUDIOS para realizar um ciclo documental e
gastronómico sobre a Guiné-Bissau. Após a apresentação do documentário segue-se uma
conversa sobre a temática e um jantar guineense:
10 março – Dja Guimabilar + Sitna Bissif; 7 abril – Sandomingo – Cidadi Limpo; 12 maio –
Utcho Cora
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>> Actividades Pontuais


Realizaram-se algumas actividades de índole cultural ao longo de 2018:



A Traça | O Campo as árvores, as flores, jarros e perpétuos amores, sessão de
histórias



Ciclo de conversas Rede de Construtores, promovidas pelo Atelier Artéria



Transmissão de jogos de futebol



Oficina de cantos e ritmos orientais



Evento MeToo em Portugal



Evento Café e fotografias de São Tomé e Príncipe



Sessão Direitos Humanos das pessoas Trans



Sessão O Direito à Vida Privada

>> 10º Aniversário Renovar a Mouraria

O 10º aniversário foi marcado pela realização de várias iniciativas que culminaram na festa
de dia 24 de março:


Visita à Mouraria Especial Aniversário



Contaria Especial Aniversário



Karaoke ao vivo Especial Aniversário

Foi produzido um folheto com o balanço dos 10 anos de actividade e algum merchandising
comemorativo, como os sacos de pano, reutilizando restos de capulana, impressos com
serigrafia e costurados pela vizinha Amália.
>> Bem Formosa Praça
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A parceria com o colectivo Yesyoucanspray tem permitido que a praça esteja sempre renovada
em termos de arte urbana. Estes realizam também visitas guiadas em que mostram esta praça
como um dos pontos de arte urbana cidade e experiências e workshops.
http://yesyoucanspray.com/
Para além disto, na praça realizam-se encontros informais do jornal Rosa Maria e ensaios
abertos da Orquestra Batucaria.
A dinamização deste espaço por parte da ARM resulta de uma parceria com a Junta de Freguesia
de Santa Maria Maior.
>> Enciclopédia dos Migrantes: 400 testemunhos | 8 cidades | 4 línguas
http://www.enciclopedia-dos-migrantes.eu/pt/
http://www.enciclopedia-dos-migrantes.eu/digital/

Esteve disponível para consulta na Biblioteca Palácio Galveias em maio e Junho e continua a
aguardar a reabertura da exposição permanente do Museu de Lisboa, onde irá ter a sua morada
final.
Realizaram-se 2 sessões de leituras de cartas em parceria com a rede de bibliotecas Municipais
da Câmara Municipal de Lisboa:
>> 9 de abril – Biblioteca Palácio Galveias – grupo de anos do 10º ano – por Ana Sofia Paiva;
>> 31 de maio – Feira do Livro de Lisboa – público em geral – por Carla Costa.
Em julho realizou-se uma reunião da parceria europeia, em Rennes, que marcou o arranque para
a candidatura a realizar em 2019 de continuidade do trabalho artístico em torno da Enciclopédia
dos Migrantes.
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Eixo 2 - Integração Social e Apoio Comunitário
SERVIÇOS E ACTIVIDADES DE CONTINUIDADE
>> Aulas de Português para Imigrantes

Esta actividade é central na acção da ARM pois a aprendizagem do português é uma
necessidade premente na comunidade local e a primeira etapa no processo de integração.
Em 2018 realizaram-se 3 cursos com um total de 150 horas. Estes cursos foram cofinanciados pelo FAMI, Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, gerido pelo Alto
Comissariado para as Migrações (ACM), no âmbito do Aviso 31, projecto Ready to Work,
promovido pela Associação Crescer em parceria com a ARM e outras organizações do
território.
>> Gabinete da Cidadania

O Gabinete da Cidadania tem como principal função apoiar cidadãos nacionais de países
terceiros no exercício pleno dos seus direitos, bem como em todo o processo de obtenção
da autorização de residência.
Durante o ano de 2018 verificaram-se 1306 atendimentos, 70 acompanhamento e
recebemos 219 novos beneficiários. O gabinete é co-financiado pelo FAMI através de um
projecto promovido pela Câmara Municipal de Lisboa e inserido numa rede de gabinetes
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com as mesmas características e a mesma fonte de financiamento no qual estão inseridas as
seguintes organizações: Casa do Brasil, Fundação Cidade de Lisboa, Solidariedade
Imigrante, Girassol Solidário, A. Cultural e Juvenil Batoto Yetu, JRS, A. Lusofonia, Cultura e
Cidadania.
Conta ainda, duante os meses de entrega da declaração anual de rendimentos, com o apoio
gratuito de uma voluntária que semanalmente dá apoio nesta matéria.
>> Apoio ao Estudo – TPC-Tempo Para Crescer (1º ao 12º ano)

O Apoio ao Estudo consiste na oferta gratuita de apoio escolar nas diversas disciplinas
curriculares, do 1º CEB ao Secundário. Para além do apoio específico às disciplinas
curriculares, as temáticas em estudo são articuladas com atividades na área da educação
não formal, tais como cinema, literatura, música, tertúlias, entre outras, articulando temas
como a música, a gastronomia, a escrita e leitura de contos tradicionais. As actividades
extra-curriculares decorreram todas as sextas feiras, contando com a colaboração de várias
organizações e voluntários.

São também reforçadas as actividades direccionadas às

famílias, promovendo a participação dos pais na vida escolar e no interesse pela
aprendizagem dos filhos.
Ao longo do ano lectivo realizaram-se algumas saídas bem como eventos festivos em torno
de datas emblemáticas como o Natal e o Halloween.
Contamos com a participação de 60 alunos acompanhados por 65 voluntários.
A partir de setembro de 2018, esta actividade passou a integrar o projecto Academia CV.pt,
financiado pelo programa BipZip da Câmara Municipal de lisboa e implementado em
parceria com a Fundação Cidade de lisboa e o Agrupamento de Escolas Gil Vicente.
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>> Casa de Férias – TPC de Férias

Conjunto de atividades destinadas, primordialmente, às crianças e jovens que frequentam
o serviço de apoio ao estudo, durante os períodos de interrupção lectiva: Verão, Natal e
Páscoa.
Sem custos para as crianças e jovens, através de parcerias com agentes culturais e/ou outras
organizações, bem como do trabalho voluntário dos dinamizadores de atividades. O
programa é sempre bastante diversificado e visa levar o grupo para fora do bairro e colocálo em contacto com diferentes formas de expressões culturais e artísticas.
A partir de Setembro de 2018, esta actividade passou a integrar o projecto Academia CV.pt,
financiado pelo programa BipZip da Câmara Municipal de lisboa e implementado em
parceria com a Fundação Cidade de lisboa e o Agrupamento de Escolas Gil Vincente

>> Orquestra Batucaria
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A Orquestra Batucaria, fundada em Fevereiro de 2016, pretende contribuir para a inclusão
social e diálogo intercultural de crianças e jovens residentes na Mouraria em situação
socialmente vulnerável, através do desenvolvimento integrado de atividades artísticas e de
promoção da cidadania. Pretende-se sensibilizar sobre as diversas culturas e, ao mesmo
tempo, usar a música para o desenvolvimento de habilidades sociais e pessoais. Durante
2018 trabalhou-se com um grupo de cerca de 10 - 15 crianças em diversas áreas: aulas de
percussão, construção de instrumentos, aulas de história da música, canto, dança, diversas
práticas musicais, criação de letras representativas das culturas mais presentes no
território da Mouraria e na Orquestra Batucaria. Mais do que uma orquestra, a Batucaria é
uma partilha de saberes, de culturas e tradições.
A orquestra realizou algumas atuações, com destaque para a da Comemoração do 25 de
Abril, na Praça Paiva Couceiro.
Esta actividade está co-financiada pelo FAMI até Maio de 2020, através do Aviso 28, projeto
promovido pela Casa do Brasil em parceria com a ARM, Fundação Cidade e Lisboa e ISCTE.
O seu co-financiamento foi assegurado pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior,
através de protocolo estabelecido entre esta instituição e a ARM.
>> Jornal Rosa Maria
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Em maio de 2018 tiveram início as atividades relacionadas com o 11º Jornal Rosa Maria,
após alguns anos de interrupção por falta de financiamento.
A edição #10 do Jornal foi lançada no dia 18 de dezembro de 2018. Abaixo estão as
informações mais importantes sobre esse processo:
 Realizaram-se 13 reuniões entre fevereiro - encaminhamentos para o processo seletivo
de editor e mediador comunitário, até ao dia 18 de dezembro - Celebração de
Lançamento do Jornal Rosa Maria
 Em julho, com a mudança de editor, inicia-se o processo de desenvolvimento da
metodologia e o convite à participação colectiva na construção do jornal através de:
 4 Encontros De Comunidade - realizados mensalmente, em data fixa
 1 visita guiada ao bairro
 2 encontros de celebração entre os colaboradores, sendo 1 de lançamento e
distribuição simbólica do jornal pelas ruas
 A edição 10 contou com a participação direta e indireta de mais de 70 pessoas, de 15
diferentes nacionalidades. Possui notas em 4 idiomas: Português, Inglês, Nepalês e
Chinês.
 O projeto enviado ao FAMI previa o mínimo de 20 NPTs na construção do jornal
(aplicáveis aos requisitos do fundo) e alcançámos o número de 23 NPTs
Esta actividade está co-financiada pelo FAMI até Maio de 2020, através do Aviso 28, projeto
promovido pela Casa do Brasil em parceria com a ARM, Fundação Cidade e Lisboa e ISCTE.
>> Cabeleireiro Solidário

O Cabeleireiro Solidário surge com o objetivo de contribuir para a melhoria da autoestima
da população residente no território da Mouraria, apresentando uma resposta real a
pessoas com graves dificuldades financeiras. Para além disso, a Associação Renovar a
Mouraria identificou a necessidade deste serviço entre a população local, sobretudo junto
das pessoas mais idosas que têm dificuldade ou pouca motivação para sair de casa. No caso
dos beneficiários mais idosos, o serviço de cabeleireiro oferece também um momento de
convívio e partilha, seja na associação seja na própria casa do utente, através do serviço ao
domicílio.
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É de salientar que muitos dos utilizadores deste serviço são encaminhados pelos parceiros
da Associação Renovar a Mouraria, como é o caso da Associação Mais Proximidade Melhor
Vida, a Associação Crescer e o GAT - Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos de
VIH/SIDA e OSIO-irmãs Oblatas, que prestam apoio a diferentes públicos-alvo.
Os atendimentos são feitos por dois voluntários, uma cabeleireira, a Sandra Possolo, e um
barbeiro, o Makbul Muhon, ex-aluno de um dos cursos de português.
>>Há Manhãs

Trata-se de uma actividade que acontece mensalmente e pretende juntar mulheres
portuguesas, migrantes e refugiadas para celebrar, aprender e partilhar ideias e
gastronomia do mundo.
Ao promover a interação entre mulheres migrantes, refugiadas e mulheres das sociedades
de acolhimento, são abordados os estereótipos, de ambas as partes, desafiando as
narrativas existentes sobre as migrações.
Por um lado, integra o projecto Academia Cv.pt como momento de promoção do
envolvimento parental das crianças migrantes que são acompanhadas neste programa, por
outro pretende plantar as sementes para a criação de uma comunidade de mulheres
migrantes que integra o programa de empoderamento e integração previso no projecto
europeu Wemin, também implementado pela ARM ao longo deste ano.
Os encontros vão mudando de local, permitindo conhecer outros bairros e outras
comunidades e em cada um deles é tratado um tema.
Em 2018, realizou-se o primeiro destes encontros no dia 18 de Novembro, no espaço da
ARM, e contou com a presença de 22 mulheres, das quais 8 eram portuguesas e as restantes
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representavam 10 nacionalidades diferentes: India, Guiné Bissau, Paquistão, Suíça, Nepal,
Ucrânia, Brasil, Itália e Espanha.
>>Coordenadas para a Cidadania Global
https://www.coordenadas.pt/projecto/

Coordenadas para a Cidadania Global é um projecto de 2 anos, financiado pelo Instituto
Camões, que pretende, através da construção e dinamização de rotas turísticas pedagógicas
que têm Lisboa como pano de fundo, reforçar as competências para a vida dos jovens
adultos, numa abordagem inovadora e criativa da Educação para a Cidadania Global (ECG).
Resulta da parceria entre a Associação PAR Respostas Sociais, o Instituto Marquês de Valle
Flor e a Associação Renovar a Mouraria.
O Coordenadas, com a realização de um longo momento formativo, onde trabalhará um
leque de competências abrangente, irá capacitar um grupo de jovens de Organizações da
Sociedade Civil no sentido de poderem ver a cidade de Lisboa com um olhar global. Estas
OSC serão convidadas a criar um Mercado de rotas turísticas pedagógicas, onde temáticas
globais serão discutidas na sua relação com o local. Por outro lado, com a dinamização de
um Portal online será possível partilhar a reflexão de forma mais ampla.
Em 2018, ano de término do projeto, destacamos o lançamento do mercado de rotas através
da sua publicação no site, da criação de material de divulgação e do lançamento com uma
mega visita que englobou 4 das visitas que integram esta oferta.
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>> Dicionário do Desenvolvimento
https://ddesenvolvimento.com/

O Dicionário do Desenvolvimento é um projecto que pretende contribuir para a promoção do
pensamento crítico e para o exercício de uma cidadania global activa por parte dos cidadãos
residentes em Portugal.
Este projeto integra-se no domínio da Educação para a Cidadania Global e pretende sensibilizar,
capacitar e mobilizar actores estratégicos, e a comunidade em geral, para os desafios do
desenvolvimento local e global, consciencializando para o potencial social que cada um apresenta
enquanto cidadão do mundo no exercício dos seus diferentes papéis na sociedade.
É co-financiado pelo Instituto Camões e resulta da parceria entre a Fundação Cidade e Lisboa,
Associação Renovar a Mouraria e Instituto Marquês de Valle Flôr.
2018 foi o ano de término do projecto, tendo a ARM sido responsável pela dinamização das
conversas interculturais, pela concepção e construção do website que é a base do dicionário e por
toda a parte gráfica e comunicação do projecto. A recolha e redação dos conteúdos que integram
cada conceito selecionado para a publicação é uma responsabilidade conjunta de todos os
parceiros.
Os resultados atingidos no projecto foram muito além do que estava estabelecido inicialmente,
tendo sido alcançados os seguintes resultados nas actividades em que a ARM participou
>> Dinamização de Comunidades Interculturais para a educação para a cidadania global:
63 participantes, 23 nacionalidades;
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>> Elaboração dos conceitos para Dicionário do Desenvolvido: foram elaborados 33
conceitos, pelas três organizações parceiras;
>> Elaboração dos planos de sessão para o Guia pedagógico;
>> paginação do PDF do Dicionário do Desenvolvimento;
>> paginação do PDF do Guia Pedagógico;
>> desenho e desenvolvimento da plataforma Dicionário do Desenvolvimento.
>> No Border

O projecto No Border, prevê a criação de um espaço no qual requerentes e beneficiários de
Protecção Internacional residentes na cidade de Lisboa, que não estejam abrangidos por
outros programas de acolhimento, possam aceder a um conjunto de serviços essenciais e
especializados, nomeadamente: cuidados médicos e psicológicos, formação linguística,
tradução e interpretação, atendimento jurídico, apoio e encaminhamento social.
Tem também como missão Lobby e Advocacy em prol da defesa dos direitos humanos e
fundamentais dos requerentes e beneficiários de protecção internacional em Portugal.
Resulta de uma parceria entre a CRESCER, a ARM, a União de Refugiados em Portugal, o
Centro de Apoio a Vítimas de Tortura Portugal e a CML.
Tem como período de implementação Junho de 2017 a dezembro de 2020 e é co-financiado
pelo FAMI.
A Renovar a Mouraria é responsável pelas seguintes actividades: formação linguística,
representação jurídica, organização de conferências e comunicação do projecto.
Em 2018, esteve activo o atendimento jurídico que se realizou no espaço da Renovar a
Mouraria e no espaço da Associação Crescer, todas as quintas-feiras, com 184
atendimentos e 27 acompanhamentos realizados.
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NOVOS PROJECTOS
>> Mouraria Composta

O Mouraria Composta tem como base a implementação de uma rede de compostores
comunitários em vários locais do bairro, formando e sedimentando uma rede de guardiões
que recolhem resíduos orgânicos para colocação nos compostores. Paralelamente, uma
imensa oferta de oficinas práticas de sensibilização e formação motivará a comunidade à
produção de agricultura doméstica, à utilização e consumo de produtos sustentáveis, à
promoção de biodiversidade através da recuperação de espécies de fauna e flora nativas. A
reutilização de materiais estará sempre na base do projecto, com uma loja onde estes e
outros produtos poderão ser adquiridos ou trocados. É uma loja-oficina, com uma dinâmica
formativa permanente e aberta à participação de todos, pretendendo envolver moradores,
comerciantes, visitantes, restaurantes e hotelaria.
Trata-se de uma experiência piloto de compostagem comunitária em contexto urbano e está
a ser implementado através de uma extensa rede de parceiros.

Loja Mouraria Composta é o quartel general deste projecto e pretende ser também a sua
fonte de sustentabilidade financeira futura. Vende 3 tipos de produto: tudo o que se
relacione com agricultura urbana biológica; produtos de promoção do estilo de vida “Lixo
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Zero” e produtos que aliam a preocupação pela redução e gestão dos resíduos ao impacto
social. Abriu no dia 18 de Dezembro e funciona de terça a sábado, entre as 10h e as 19h
(sábados das 14h00 às 19h).
Em 2018, realizaram-se algumas oficinas de Horta Bio em Casa, Microverdes e Germinados,
Cultivar com a Lua, Plantas Comestíveis, Casas Ninho e hotéis para insectos, etc.

O projecto teve início em setembro de 2018, e para além da abertura da loja e da realização
de várias oficinas para crianças, jovens e adultos, foi trabalhada a constituição da equipa,
reforço de parcerias, desenvolvimento de imagem gráfica e linguagem de comunicação.

>> Academia Cv.pt
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Programa de intervenção em contexto escolar centrado na integração de alunos migrantes
e promoção da diversidade cultural, desenvolvido no âmbito de uma parceria com a
Fundação Cidade de Lisboa e o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, financiado pelo
programa BipZip da Câmara Municipal de Lisboa. A sua implementação ocorre na escola
EB 1 de Santa Clara, durante o ano lectivo de 2018/2019.
O Objetivo global da intervenção é contribuir para o desenvolvimento psicossocial,
académico e cívico destes alunos, através de 3 objectivos específicos: 1) Aumentar a
capacidade de compreensão, produção e interação oral e escrita em língua portuguesa dos
alunos migrantes; 2) Aumentar a motivação e o sucesso académico dos alunos migrantes,
estimulando o seu desenvolvimento pessoal e social; 3) Sensibilizar (alunos, voluntários e
comunidade) para as questões da interculturalidade e da cidadania global estimulando o
exercício de uma cidadania ativa.

As actividades principais do projecto são:






Criar e capacitar uma rede de dinamizadores ACV.pt (tutores e dinamizadores
voluntários);
Realizar sessões de apoio escolar e socioeducativo - tutorias para desenvolvimento
de competências em língua portuguesa;
Serviço de apoio ao estudo na ARM e actividades lúdicas em período não lectivo;
Realizar ações de apoio ao envolvimento parental: dinamização de encontros
informais para famílias – Há Manhãs
Dinamizar atividades de reflexão-ação para a cidadania: oficinas com as turmas
dos alunos apoiados para promoção da interculturalidade e visitas guiadas
Migrantour.

>> SIM - Sinergias para a Integração de Migrantes
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Projecto desenvolvido no âmbito do programa Erasmus+ - KA1 – Educação para Adultos,
financiado pela União Europeia. Consiste num conjunto de mobilidade profissionais para
os técnicos que colaboram com as organizações que fazem parte do consórcio de parceria:
ARM, Casa do Brasil, Fundação Cidade de Lisboa, Batoto Yetu.
Os objectivos do projecto são:








Melhorar as competências dos professores de português língua não materna, juristas e
técnicos sociais dinamizadores de sessões de esclarecimento e sensibilização,
formadores de vários domínios, de forma a responder às necessidades específicas
deste grupo de aprendentes e lidar com a sua diversidade social, cultural e linguística;
Promover a adoção de práticas pedagógicas inovadoras, testadas e aplicadas em
contextos semelhantes, bem como abordagens inovadoras à aprendizagem que apelem
à participação ativa do aprendente no processo de aprendizagem e sua apropriação
dos conhecimentos
Melhorar as competências linguísticas destes agentes educativos como forma de
facilitar a comunicação com o público alvo e enriquecer os seus currículos;
Contribuir para o reforço da motivação dos participantes, dos níveis de satisfação
diários no exercício das suas práticas, bem como promover a relação com o público
alvo e o envolvimento com as organizações;
Alargar o conhecimento de todos os técnicos envolvidos nestes processos de outras
realidades culturais e educativas, mas com problemáticas comuns às das organizações
do consórcio.

O projecto prevê 20 mobilidades profissionais, 16 participações em cursos de formação e
4 em experiências de job shadowing, em cidades europeias.
Em 2018 realizou-se a primeira reunião de consórcio onde ficou definida a forma de
gestão do projecto, as atribuições de cada parceiro e cronograma de implementação.
>> Desafios para a Cidadania Global
https://desafiosparaacidadaniaglobal.org/

O Projeto “Desafios para a Cidadania Global: As migrações como pilar para a construção de
sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas” surge no quadro de uma parceria
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com o Instituto Marquês de Valle Flôr e a Par – Respostas Sociais, co-financiado pelo
Instituto Camões.
Prevê impactar de forma directa 330 alunos universitários, 15 professores do Ensino
Superior, 15 ONG´s e, na fase de disseminação, 10 universidades nacionais e 60
participantes na conferência final, entre setembro de 2018 e Agosto de 2020.
O objectivo geral da intervenção é contribuir para o incremento da reflexão crítica de jovens
universitários aspirando o exercício da cidadania global e participação na construção de
sociedades mais justas, dignas e sustentáveis. O objectivo específico é promover
competências de jovens universitários respeitantes às temáticas das migrações no âmbito
da Agenda para o Desenvolvimento 2030.
Actividades/ Resultados esperados








Um programa de formação de Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania
Global com enfoque nas migrações é desenvolvido como modelo para as instituições
universitárias interessadas em abordar os temas das interligações glocais nos seus
cursos e atividades.
Pelo menos 300 jovens universitários aumentam o seu conhecimento sobre as
temáticas da Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global e 30 jovens
mobilizam-se em prol da promoção da justiça social.
Um referencial de formação-ação elaborado com a contribuição de 30 jovens
universitários é divulgado como ferramenta de formação e sensibilização em prol da
justiça social para as Organizações da Sociedade Civil e Instituições de Ensino
Superior.
Mais de 100 membros de Organizações da Sociedade Civil são capazes de promover as
questões migratórias como pilar do processo de desenvolvimento sustentável.

>> New Roots – Migrantour Intercultural Walks, building bridges for newcomers
active participation
http://www.mygrantour.org/pt-pt/
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NEW ROOTS é um projecto de dimensão europeia, financiado pelo Fundo para o Asilo,
Migração e Integração, que envolve 10 cidades diferentes: Bruxelas, Florença, Génova,
Lisboa, Liubliana, Milão, Nápoles, Paris, Roma e Turim.
Pretende ser um novo instrumento de integração, que valoriza a riqueza cultural dos
migrantes, requerentes de asilo e refugiados e contribui para a construção de uma nova
narrativa sobre o fenómeno das migrações na Europa. A intervenção foi desenhada com
base nos resultados alcançados por um anterior projecto europeu, o Migrantour – Rotas
Urbanas Interculturais, do qual a Associação Renovar a Mouraria também fez parte.
Os guias migrantes, formados no anterior projecto, terão um papel fundamental no
desenvolvimento do conjunto das atividades propostas e na construção de uma forma
alternativa e positiva de contar o fenómeno migratório.
Este projecto dá uma atenção especial à necessidade dos recém-chegados, requerentes de
asilo e refugiados desenvolverem um sentimento de pertença à comunidade local em que
vivem, ajudando a minimizar o medo da diferença do outro entre todos os actores
envolvidos e a promover a tolerância e a solidariedade.
Os promotores são a Fondazione ACRA Itália e o operador de turismo sustentável Viaggi
Solidali, contando o projecto com mais 7 parceiros, distribuídos por várias cidades
europeias: Oxfam – Florença, Itália; Bastina Voyage – Paris, França; Terra Verde –
Liubiliana, Eslovénia; Associação Renovar a Mouraria e Associação Crescer – Lisboa,
Portugal; Alter Brussels – Bruxelas, Bélgica e Casba Società Cooperativa Soliale – Nápoles,
Itália. Nas cidades de Turim, Milão, Génova e Roma, as actividades são desenvolvidas pelo
promotor Viaggi Solidali.
Com duração de 24 meses, de Janeiro 2018 a Dezembro de 2020, tem como beneficiários
Nacionais de Países Terceiros, Requerentes de Asilo e Refugiados.

O seu objectivo geral é promover a participação activa na sociedade, fomentando a partilha
de conhecimentos e a capacitação para o aumento da participação e envolvimento de
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nacionais de países terceiros em actividades da sociedade civil, através da adaptação do
modelo inovador e bem sucedido desenvolvido no projecto Migrantour – Rotas Urbanas
Interculturais e que consiste na criação de passeios urbanos com guias migrantes que
conduzem grupos de visitantes em bairros de cariz multicultural, fazendo-os descobrir
como os migrantes influenciaram a história e cultura da Europa contemporânea, bem como
compreender a riqueza da diversidade cultural dos territórios e das grandes cidades
europeias.
Apresenta como objectivos específicos: (i) melhorar os passeios Migrantour e a rede de
guias locais e cidades aderentes enquanto ferramenta de integração para migrantes recémchegados e refugiados e de promoção do desenvolvimento de uma nova narrativa sobre as
migrações a nível europeu; (ii) crescimento da participação activa do público-alvo nas
actividades sociais, culturais e educativas das comunidades de acolhimento; (iii) quebrar os
estereótipos associados às migrações através da oferta de serviços educativos
desenvolvidos com base na metodologia do projecto e levados a cabo pelos parceiros, nas
várias cidades; (iv) divulgação da metodologia Migrantour como meio de integração e
educação para a multiculturalidade a nível nacional e europeu.












Actividades:
A1.1: formação intensiva para guias seniores: comunicação intercultural,
relação com públicos vulneráveis, informação sobre estatuto de refugiado e fluxos
migratórios;
A1.2: Identificar itinerário de acolhimento para recém-chegados: identificar
os serviços administrativos, comunitários, educação, saúde que façam sentido
integrar o rota de acolhimento para recém-chegados, bem como locais icónicos nas
cidades de forma a criar um sentimento de “sentir-se em casa”;
A1.3: visitas piloto para recém-chegados: guias seniores realizam visitas
gratuitas para recém-chegado para promoção da integração, recorrendo ao
itinerário definido na actividade anterior;
A1.4: Formação em storytelling para recém-chegados e refugiados: formação
em storytelling, falar em público e comunicação intercultural de forma a conferir
competências para partilha de histórias pessoais e elementos da sua cultura em
contexto de visitas ou workshops;
A1.5: visitas piloto com storytelling visitas de frequência gratuitas, lideradas
pelos guias seniores com a presença dos formandos (partilha de testemunhos;
pequenas intervenções), como voluntários / formação on the job. Em português,
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mas as intervenções ou visitas mais pequenas podem ser nas línguas dos
formandos, com tradução;
A2.1: Formação e mentoria dos novos guias pelos guias séniores: guias
seniores identificam 10 novos potenciais guias com background de migrações,
tendo em conta as competências sociais e de comunicação;
A2.2: workshops em escolas e centros de juventude sobre a crise de
refugiados e imigração forçada com papel activo dos guias recém-formados:
oferta educacional complementar para permitir um trabalho mais profundo sobre
os temas abrangidos nas visitas – estereótipos da migração, fluxos migratórios,
mitos da imigração, partilha de testemunhos, imigração forçada, migrações na
Europa, etc… serão liderados por profissionais com participação activa dos novos
guias. Vão ser testados com diferentes estruturas de ensino e diferentes públicos;
A2.3: Visitas Interculturais gratuitas para escolas e centros de juventude
selecionados: os guias seniores irão conduzir 20 visitas para escolas,
acompanhados dos novos guias que estarão em formação on the job. Vão incluir os
estudantes que participaram nos workshops. Serão gratuitas como forma de
divulgação e para abranger crianças com poucos recursos financeiros.
A2.4: Visitas interculturais gratuitas para público em geral e grupos
selecionados: para aumentar a visibilidade da acção e os seus impactos vão-se
realizar 20 visitas para público em geral e grupos selecionados pelo papel
estratégico que possam ter em termos de disseminação das visitas (professores,
jornalistas) ou pelo seu papel nos temas ligados às migrações (autoridades locais e
nacionais, técnicos de outras organizações, etc). Serão guiadas pelos séniores com
participação dos novos guias. A2.5: Campanha promocional destinada às
instituições de ensino: os percursos interculturais necessitam de ser promovidos
no sector da educação e da formação. Vai ser desenhada, em cada cidade, uma
campanha promocional para informar professores, educadores, escolas,
encarregados de educação e trabalhadores sociais, de forma a mostrar os valores
dos percursos enquanto recurso de aprendizagem experimental, face-to-face, não
formal.
A3.1 reunião anual de troca de boas práticas rede Migrantour. Durante as
reuniões de coordenação em Milão e Turim haverá um dia dedicado a workshop
para troca de boas práticas, experiências e desafios comuns entre os
coordenadores locais e guias Migrantour.

Em 2018:






decorreu a formação intensiva para guias séniores;
foi identificado o itinerário de acolhimento para recém-chegados;
realizaram-se 8 visitas para recém chegados, em parceria com organizações como
a Casa do Brasil, Centro Português de Refugiados, Serviço Jesuíta para Refugiados,
entre outras;
decorreram duas formações em storytelling (uma na ARM, outra na Crescer);
foram recrutados novos guias para o processo de formação e mentoria (34
candidatos, dos quais 25 vieram a participar na formação);
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decorreu o curso de formação e as mentorias a potenciais novos guias ( 21
participaram em mais de 2/3 da formação e 17 completaram todo o processo);
Realizaram-se 9 workshops em escolas, 4 com o 1º e 2º ciclo da Escola Voz do
Operário da Graça e 4 com turmas do secundário da Escola Gil Vicente e 1 com o
grupo do apoio ao estudo da ARM;
Realizaram-se 5 visitas para grupos escolares e foram estabelecidos muitos
contactos para visitas futuras;
Realizaram-se 4 visitas para grupos selecionados: Técnicos do Museu de Arte
Antiga da Fundação Gulbenkian; técnicos da Associação Mulheres Sem Fronteiras;
grupo de estudantes de sociologia e técnicos da UMAR;
Criação de página de facebook e perfil Instagram;
Mailing para escolas, organizações e comunicação social.

>> Wemin

http://www.wemin-project.eu/pt-pt/
WEMIN é um projeto de 2 anos que visa implementar e promover um modelo pioneiro de
integração de mulheres migrantes e refugiadas, de todas as idades, na comunidade de
acolhimento.
O projeto visa abordar a inclusão, partindo de aspetos sociais, educacionais e profissionais,
em oito países da União Europeia e é co-financiado pelo AMIF (Fundo para os Migrantes,
Asilo e Migrações). Tendo como promotor a HELLENIC OPEN UNIVERSITY (Greece),
WEMIN junta nove parceiros, incluindo instituições académicas, institutos de formação e
organizações da sociedade civil, de oito países europeus – Grécia, França, Itália, Espanha,
Portugal, Irlanda, Alemanha e Suécia.
WEMIN visa capacitar mulheres migrantes e refugiadas para se tornarem protagonistas
activas da vida das comunidades em que estão inseridas e agir como multiplicadores no
seio das suas famílias e no seu círculo social.
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Mas, o objetivo é muito mais ambicioso – promovendo a interacção e proximidade entre
mulheres da comunidade de acolhimento e mulheres migrantes, os estereótipos de ambas
as partes serão abordados, desconstruindo narrativas existentes sobre as migrações e
fortalecendo a comunidade envolvida.
ACTIVIDADES:
 Criação de um guia de Boas Práticas, para transferir as melhores práticas de
integração de mulheres migrantes e refugidas, nos países parceiros
 Desenvolvimento de comunidades que incluem mulheres migrantes e refugiadas e
mulheres das comunidades locais dos países parceiros, que irão participar no
projeto e tornar-se multiplicadoras dentro dos seus círculos
 Promover a inclusão social através de formações de sensibilização cultural para
mulheres migrantes e refugiadas (linguísticas, socioculturais, etc.)
 Sessões de empoderamento e mentoria para mulheres migrantes e refugiadas,
centradas na informação sobre o funcionamento do sistema educacional e papel da
mulher nas sociedades de acolhimento, bem como nas estruturas de suporte
existentes.
 Facilitar a participação ativa das mulheres migrantes e refugiadas através da
mentoria e oportunidade em educação, voluntariado e trabalho
 Participação em atividades manuais com mulheres da comunidade local, que
pretendem desafiar e quebrar estereótipos existentes em relação às migrações
(oficinas de arte e cultura)
 Desenvolvimento de uma plataforma online de aprendizagem pelos pares, de modo
a promover o intercâmbio e diálogo, e assegurar a sustentabilidade do projeto.
 A ampla divulgação das atividades e resultados do projeto, particularmente das boas
práticas de integração de mulheres migrantes e refugiadas, vai aumentar a
visibilidade e promover oportunidades concretas de melhoria das nossas
comunidades, dentro da Europa.
Em 2018:


Foram recolhidas as boas práticas em cada um dos países e criado um guia com as
mesmas
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Foram identificadas mulheres migrantes e refugiadas e mulheres portuguesas
(europeias) da comunidade de acolhimento que manifestaram interesse em
participar nas actividades do projecto
Teve início o curso de Língua e Cultura Portuguesa
Adaptação gráfica e tradução de todos os materiais de comunicação

Eixo 3 - Desenvolvimento Local e Empreendedorismo Social
>> Atelier Ideal | Atelier de comunicação de base local

O Atelier Ideal, corresponde à estrutura de design e comunicação da ARM, e foi criado em
2015, no âmbito de um projecto Bip Zip, da Câmara Municipal de Lisboa. É responsável por
toda a imagem gráfica da ARM, presta serviços a outras organizações como a Batoto Yetu ou
a Bairros, e dinamiza acções de promoção do comércio local e empreendedores locais.
Em 2018, destacamos a coordenação do trabalho de arte urbana desenvolvido na Bem
Formosa Praça, o trabalho de produção visual do Arrrrraial da Mouraria e a articulação
realizada com os comerciantes locais a fim de criar um mapa do bairro da Mouraria com
dicas de boas práticas a adoptar pelos visitantes.
>> Retalhos da Mouraria | revitalização do comércio local da Mouraria
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Retalhos da Mouraria é um portal de divulgação do comércio local, criado e dinamizado
pelo Atelier Ideal, da ARM.
Actualmente, o portal tem 16 lojas presentes e continuamos a receber várias mensagens
com pedidos de informação sobre lojas através do portal.
https://www.retalhosdamouraria.pt/
>> Visitas guiadas e Visitas Cantadas

As visitas guiadas à Mouraria são uma das primeiras actividades da ARM e durante o ano de
2018 realizaram-se 66 visitas, com um total de 444 participantes.
Estas visitas foram dirigidas ao público em geral, mas também a grupos, nacionais e
internacionais, que contactaram a ARM com o intuito de ficar a conhecer melhor o território
e o projeto.
>> Participações em Conferências, Seminários e Estudos Académicos
Ao longo de todo o ano fomos convidados a apresentar o trabalho da Renovar a Mouraria e
participar como oradores em várias conferências, seminários, conversas, das quais
destacamos a participação no Fórum Circular, em Belém do Pará, no Brasil, Seminário
“Europa 3D: Dignidade, Democracia e Direitos Humanos”, onde foi apresentado o projeto
WEMIN - Migrant Women Empowerment and Integration, Academia do Desenvolvimento,
promovida pela plataforma das ONGD´s.
Fomos também muitas vezes consultados por estudantes e investigadores no âmbito da
realização de trabalho escolares, estudos académicos, documentários, etc.
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De destacar também a co-organização da visita dos grupos de trabalho do Conselho da
Europa no âmbito do ano Europeu do Património que escolheu a Mouraria como o território
para o grupo de Implementação da Convenção de Faro. Neste seguimento, a ARM foi
convidada a integrar o grupo, participando num encontro de especialistas que se realizou
em Bordéus, em Dezembro de 2018.
>>Comunicação, Divulgação e Relações Externas
Website
O website é actualizado regularmente, embora não constitua a ferramenta de comunicação
que responda às necessidades actuais da organização.
Redes Sociais
O facebook é a principal ferramenta de comunicação da ARM. Ao longo de 2018 foi reforçada
uma estratégia de comunicação que transmitisse as atividades que desenvolvemos a nível
cultural e de intervenção social, mas que transmitisse também a nossa Visão, Missão e
Valores.
A fotografia é uma linguagem que privilegiamos e consideramos fundamental num projeto
com estas características. Ultrapassámos os 30.000 gostos no nosso perfil de facebook.
Newsletter
Enviada pontualmente, sempre que se justifica.
Presença na Comunicação social
Ao longo de 201 a ARM esteve presente em dezenas de jornais, revistas e programas
televisivos. Alguns exemplos:
>> Revista Visão, Dezembro 2018, Loja Mouraria Composta > >> Jornal de Negócios, Julho 2018, NewRoots >
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>> Revista Visão, Dezembro 2018, Loja Mouraria Composta >

https://www.timeout.pt/lisboa/pt/noticias/renovar-outra-vez-a-mouraria-com-uma-lojaoficina-121918
>> Time Out, Junho 2018, Arrrrrail da Mouraria

>> O Corvo, Março 2018, 10º Aniversário ARM >

https://ocorvo.pt/uma-decada-de-associacao-renovar-a-mouraria-a-organizacao-que-tirouum-bairro-historico-da-escuridao/
>> Sapo Notícias, Março 2018, 10º Aniversário ARM >

https://rr.sapo.pt/video/167844/mouraria-ha-10-anos-a-fazer-o-clique-para-o-outro
>> É a Vida Alvim, Canal Q, Março 2018, 10ª Aniversário ARM >

http://videos.sapo.cv/ChlIeQBgF2uRRmRYpb0o
>> Queridas Manhãs, SIC, Maio 2018, Habitação >

https://www.youtube.com/watch?v=akUoe2UMZuw
>> Porta Aberta, RR, Julho 2018, Inês Andrade

https://rr.sapo.pt/artigo/32038/porta-aberta-para-o-pe-edgar-clara-prior-da-mouraria-daalfama-e-do-castelo
>> Notícia ao Minuto, Março 2018, 10º Aniversário ARM

https://www.noticiasaominuto.com/pais/975279/ainda-ha-muito-a-ideia-que-a-economiasocial-deve-viver-de-voluntariado
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