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SOBRE  NÓS !

A Associação Renovar a Mouraria (ARM), foi criada em

Março de 2008 por  um grupo de moradores que

considerou urgente a intervenção das autoridades

responsáveis e da sociedade civil  no território do bairro da

Mouraria.

Organização de base local, tem um leque de acção muito

diversificado, actua em várias áreas: produção e

dinamização cultural, intervenção social, apoio

comunitário, inclusão das comunidades migrantes,

desenvolvimento económico, preservação do território,

educação para a cidadania global, etc.

Com uma equipa com competências muito diversificadas,

é, actualmente, uma referencia no desenvolvimento local

e integração de pessoas migrantes no bairro e na cidade.

Os seus projectos e actividades vão desde serviços de

apoio comunitário de base gratuita, ao jornal comunitário,

visitas guiadas, rede de compostagem comunitária,

eventos culturais, até projectos multidisciplinares, por

vezes de base europeia.

UMA  COMUNIDADE
AUTÊNTICA .  UNIDA  E
ABERTA  QUE  SE  UNE  E
RELACIONA   PARA
MELHORAR  A  CONDIÇÕES
DE  VIDA  DE  TODXS



VISÃO

MISSÃO

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. 

Promoção de acções 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.

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 de todos

os elementos da comunidade de

forma consciente, reflectida e

comprometida, ao longo dos

processos de intervenção e decisão

RESPEITO E VALORIZAÇÃO DA

DIVERSIDADE - Promovemos a inter-

relação entre todos, demonstrando a

riqueza das suas diferenças e o

contributo de cada um para a

construção identitária da Mouraria.



VALORES

OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS

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  princípios claros e

uma conduta sempre em sintonia

com eles 

>> 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.



QUEM  SOMOS?

A Renovar a Mouraria e a sua história

estão intimamente ligadas a todos os

que têm feito parte deste projecto,

directa ou indirectamente, ao longo

dos últimos 11 anos.

Sem eles, os resultados alcançados

não tinham sido possíveis e a

intervenção  que tem vindo a ser

desenvolvida estaria vazia de sentido.

Da mesma forma, todas as

organizações parceiras do território e

da cidade, bem como todas as

instituições financiadoras são

essenciais para o relatório

apresentado.

A nossa lógica é sempre a de trabalho

em rede e em parceria e recorrendo a

metodologias participativas que

garantam o envolvimento de todos na

acção.

ASSOCIADOS
ÓRGÃOS  SOCIAIS
EQUIPA  TÉCNICA
COLABORADORES  EXTERNOS
ESTÁGIOS  EUROPEUS
VOLUNTÁRIOS
PARCEIROS
REDES



ASSOCIADOS
146 sócios activos

ÓRGÃOS  SOCIAIS
Mesa da Assembleia Geral: Presidente -

José Manuel Rodrigues Almeida | Vice-

Presidente - Susana Isabel de Jesus dos

Reis Simplício | Secretária - Marisa Sofia

Duarte Moura

Direcção: Presidente - Maria Inês Almeida

Fernandes de Andrade | Vice-Presidente -

Filipa Martins Bolotinha | Vice-Presidente

- João Pedro Menéres Pimental 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 

EQUIPA  TÉCNICA
Inês Andrade - coordenação geral e

dinamização cultural e artística

Filipa Bolotinha - coordenação geral,

administrativa e financeira; coordenação

de projectos

Joana Deus - coordenação intervenção

social e comunitária

Hugo Henriques - designer gráfico e

comunicação

Rita Castro - gestão financeira e recursos

humanos

Claúdia Pinto - responsável loja Mouraria

Composta e apoio administrativo

Aurélie Rosado - jurista Gabinete da

Cidadania

Ana Varela - jurista NoBorder

Almudena Ferro - técnica de projectos

Taiane Barroso - editora jornal Rosa Maria

Marlene Santos - limpeza

Joana Morujo - estágio profissional

Comunicação

Salomé Aguadeiro - estágio profissional

Administrativa



COLABORADORES  EXTERNOS
GUIAS LOCAIS: Duarte Perdigão, Nuno

Franco, Alexandre Ovídio, Pedro Santa

Rita | GUIAS MIGRANTOUR: Filomena

Farinha, Taiane Barroso, Margarita

Sharapova, Vicente Mertz, Hérica

Nogueira, Sâmia Siqueira, Vanessa

Costa, Letícia Vilela, Amanda Gartner,

Sandra Suyama, krystyna Dmytriyeva,

Mohamed Almufdi, Diego Alvarez,

Ewelina Nalezyta, Jeffrey Luna, Laisa

Lamir,  Tatiana Azevedo, Rosi Ferb,

Ibraheem Wardeh, Anna Reperyash,

Monisha Sur, Paulo Jorge Tavares,

Mariana Bracarense, Gilana Sousa,

Larib Mujahid | BATUCARIA: Jorge

Mendonça, Alice Caetano, Nuno Silva |

AULAS DE PORTUGUÊS: Ana Brasil,

Raquel Gonçalves, Alexandra Coelho |

MIGRANTOUR: Carla Costa |

MOURARIA COMPOSTA: Rosalba di

Terlizi 

ESTÁGIOS  CURRICULARES  E
VOLUNTARIADO  EUROPEU
Mafalda Teles, Andreia Silva, Joanna

Tohtz, Aurora Farina, Julia Gorchs,

Rodrígez Héctor, Friedrich Launstein,

Ignácio Aparício.

VOLUNTÁRIOS
207 voluntários participaram nas

actividades de Apoio ao Estudo,

Tutorias da Academia CV.pt e Arraial

de Santo António, ao longo de 2019.



MOURADIA
CASA
COMUNITÁRIA
DA  MOURARIA

A Casa Comunitária da Mouraria é um

espaço de portas abertas para todas e

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 actividades e

serviços deste equipamento.

É constituída pela loja Mouraria

Composta com wc da rede pública da

Junta de Freguesia de Santa Maria

Maior, no piso térreo; sala multiusos e

gabinete de atendimento no piso 1 e

escritório no piso 2.

EDIFICIO  CAMARÁRIO
TOTALMENTE
REABIL ITADO  EM  2012
COM  FUNDOS  PRÓPRIOS
E  O  APOIO  DO
PROGRAMA  BIP  ZIP  DA
CML



PRODUÇÃO
CULTURAL
ARTÍSTICA

ARRAIAL  COMPOSTO
BATUCARIA
INTIMATE  BRIDGES
CONTARIA
FOGUETE  DE  EMERGÊNCIA
BENFORMOSA  PRAÇA

A produção artística e promoção de

eventos de cariz cultural,

inteiramente gratuitos, estão na

base da acção da Renovar a

Mouraria e representam o início da

sua actividade no bairro.

Actualmente, continuamos a estar

envolvidos na produção artística,

sempre numa lógica de

transversalidade e

multidisciplinaridade. O que se

pretende é fazer intervenção social

através de projectos artísticos, 

recorrendo à linguagem

multicultural do território e à sua

diversidade social. 

O ponto alto do ano é o mês de

Junho, com o Arraial de Santo

António, que mais do que uma

festa e uma fonte de receitas

próprias, é um momento único de

convívio e partilha na Mouraria.



ARRAIAL  COMPOSTO

12ª  EDIÇÃO
LARGO  DA  ROSA
31  MAIO  A  29  DE  JUNHO
13  DIAS  DE  CONCERTOS ,  COMES
E  BEBES ,  IGUARIAS  DO  MUNDO
SUSTENTABIL IDADE  AMBIENTAL

Actividade central na acção e

sustentabilidade financeira da Renovar a

Mouraria.

Aliou os festejos populares das Festas de

Lisboa ao conceito de sustentabilidade

ambiental, pretendendo-se assumir como

uma boa prática na produção e gestão de

resíduos, bem como na sensibilização

para o tema. Através de uma série de

parcerias, conseguimos fazer a recolha

selectiva de resíduos e a compostagem de

resíduos orgânicos, e utilizar

exclusivamente descartáveis

compostaveis, como copos e talheres, e

carvão biológico. Para além disso, em

parceria com a ONG Pong Pesca, as

sardinhas vendidas foram originárias de

pesca sustentável em território nacional e

aos Sábados sempre substituídas por

carapau.

A festa foi também promotora da inclusão

de pessoas migrantes e refugiadas e da

diversidade cultural, havendo uma banca

que, de forma rotativa, foi dinamizada

autonomamente por diferentes projectos

gastronómicos, de auto-emprego ou

dimensão familar, de diversas origens

culturais.



O valor angariado ultrapassou os 67.000€   

Realizaram-se 15 concertos.

Estiveram envolvidos na produção e

funcionamento do arraial 55 voluntários.

Recebeu a festa de Final de Ano lectivo da

Renovar a Mouraria, com a participação

das famílias e dos alunos do Apoio ao

Estudo e da Escola EB 1 de Santa Clara

onde foram desenvolvidas as tutorias de

português língua não materna

.

Parceiros: Junta de Freguesia de Santa

Maria Maior, Biataki, Makro, Valor Sul, Pong

Pesca, Doca Pesca, Ecobraza, Delta

ARRAIAL  COMPOSTO
AINDA  QUEREMOS  TER
PLANETA  EM  AGOSTO



Destina-se a crianças e jovens da Mouraria

em situação socialmente vulnerável,

promovendo a sua integração através do

desenvolvimento integrado de actividades

artísticas e da promoção da cidadania.

Pretende-se sensibilizar sobre as diversas

culturas e, ao mesmo tempo, utilizar a

música para o desenvolvimento de

habilidades pessoais e sociais.

No 1.º semestre de 2019 trabalhámos com

um grupo de 10-15 participantes, mas no

segundo, devido à saída de muitas

famílias do Bairro o grupo diminuiu.

Os ensaios foram semanais (Sábados) e

decorreram no Grupo Desportivo da

Mouraria.

Destaque para a residência artística e

desfile de encerramento pelo bairro, com

o grupo de maracatu brasileiro "Leão de

Ouro".

Actividade co-financiada a 75% pelo FAMI,  

através do Projecto Sinergias, promovido

pela Casa do Brasil, em parceria com a

ARM, Fundação Cidade e Lisboa e ISCTE e

a 25% pela Junta de Freguesia de Santa

Maria Maior.

BATUCARIA

DESDE  2017  A  CONTRIBUIR
PARA  A  INCLUSÃO  SOCIAL  E
DIÁLOGO  INTERCULTURAL  DE
CRIANÇAS  E  JOVENS  



INTIMATE  BRIDGES

BRINGING  PEOPLE  TOGETHER
THROUGH  PERFORMING  ARTS

Projecto europeu que pretende

promover o poder transformador da arte

na educação para um melhor diálogo

intercultural entre imigrantes, refugiados

e população local.

Desenvolvido em 4 países (Portugal,

Grécia, Áustria e Itália), prevê a

realização de workshops, 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 catalizador

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, como forma de disseminar as

boas práticas decorrentes da intervenção

e servir de ferramenta de trabalho no

futuro para outros artistas e outras

performances.

É co-financiado a 60% pelo programa

Europa Criativa, teve início em

Novembro de 2019, e cada parceiro terá

como tarefa, em 2020, a angariação do

valor correspondente aos restantes 40%

do orçamento total.



BUILDING  BRIDGES
NOW .SAYING  YES  TO  A
BRIGHTER  FUTURE

O projecto arrancou com a reunião de

coordenação em Brescia, Itália, na

qual estiveram presentes

representantes de todos os parceiros,

em Novembro 2019.

Em Lisboa o trabalho artístico vai ser

realizado com base na Orquestra

Batucaria.

A Renovar a Mouraria será também o

parceiro responsável pela estratégia

de comunicação do projecto, 

O website foi lançado em 2019

https://intimatebridges.eu/about/



CONTARIA

UM  MUNDO  DE  HISTÓRIAS
PARA  TODAS  AS  IDADES

Em 2019 comemorámos o 4º aniversário

da contaria, uma actividade que se

realiza mensalmente, na última 4ª feira

de cada mês em diferentes locais do

bairro, como a loja Mouraria Composta, o

espaço Beco, o grupo Gente Nova, o

Largo dos Trigueiros, entre outros.

É um espaço onde se encontram

contadores de histórias, dinamizado por

Ana Sofia Paiva e destina-se a gente de

todas as idades.

Esta atividade é apoiada pela Junta de

Freguesia de Santa Maria Maior.



FOGUETE  DE  EMERGÊNCIA

NOVA  VIDA  PARA  A
ENCICLOPÉDIA  DOS
MIGRANTES

Projecto europeu que surge no

seguimento da Enciclopédia dos
Migrantes pela mão do mesmo promotor,

a organização francesa L'Age de la Tortue. 
Conta com 5 parceiros e vai ser

desenvolvido em 6 países: França, Bélgica,

Itália, Espanha, Portugal e Turquia.

Em Setembro de 2019 decorreu a reunião

de coordenação de lançamento do

projecto com apresentação da primeira

performance, resultado da primeira

residência artística, em Bruxelas.

Cada país terá a responsabilidade de criar,

numa residência que dura 5 dias e envolve

migrantes e não migrantes, não artistas,

uma performance partindo dos textos das

cartas da Enciclopédia dos Migrantes.

Em Lisboa, esta residência decorrerá em

2021, data em que também receberemos o

evento final do projecto.

Co-financiado pelo programa Erasmus+

Parcerias Estratégicas e em 2020 vamos

candidatar o co-financiamento ao sistema

de apoio RAAML da CML.



BEM  FORMOSA  PRAÇA

ARTE  URBANA  E
REQUALIFICAÇÃO  DO
ESPAÇO  PÚBLICO

Em 2019 teve continuidade o protocolo

estabelecido entre a Renovar a

Mouraria a Junta de Freguesia de Santa

Maria Maior para a dinamização do

espaço designado por Bem Formosa

Praça, situado na Rua do Benformoso.

Para além do desenvolvimento de

algumas actividades culturais (como

ensaios da Batucaria), anualmente os

murais que a decoram são renovados

através de parcerias estabelecidas no

decorrer de proposta que a ARM recebe

de diferentes colectivos e artistas. 

Em 2019 essa tarefa ficou a cargo de

um colectivo de artistas nepaleses.



GABINETE  DA  CIDADANIA
APOIO  AO  ESTUDO
CASA  DE  FÉRIAS
ACADEMIA  CV .PT
PROJECTO  NO  BORDER
PROJECTO  WEMIN
PROJECTO  NEWROOTS

INTERVENÇÃO
SOCIAL

A intervenção social e apoio comunitário

tem vindo a ser desenvolvido pela

Renovar a Mouraria, desde 2012, ano em

que foi inaugurada a Casa Comunitária

da Mouraria e tendo por base as

necessidades identificadas no território.

A abordagem é a da capacitação e

autonomização dos beneficiários, sempre

numa lógica de promoção da

diversidade cultural e do trabalho em

rede e  parcerias para não duplicação de

respostas.

Os projectos e actividades da ARM

caracterizam-se, muitas vezes, pela sua

transversalidade e transdisciplinaridade,

sendo difícil classificá-los de acordo com

as áreas de intervenção aqui definidas.

Sendo a intervenção de base local,

alargada aos territórios adjacentes,  os

principais públicos-alvo são as pessoas

migrantes e refugiadas e as crianças e

jovens. O ano de 2019 marcou o início de

trabalho específico com o target
mulheres migrantes.



GABINETE  DE
CIDADANIA

ATENDIMENTO  PRESENCIAL
DIÁRIO  /ACOMPANHAMENTO
A  SERVIÇOS

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 2019 realizaram-se 1687

atendimentos, 99 acompanhamentos e

recebemos 128 novos beneficiários .

Durante os meses de entrega da

declaração anual de rendimentos, conta

com a colaboração de uma voluntária

que presta apoio a este nível.

O Gabinete é co-financiado em 75% pelo

FAMI  (programa nacional do Fundo

Europeu Asilo, Migrações e Integração)

através de um projecto promovido pela

Câmara Municipal de Lisboa (que co-

financia também 20%) e inserido numa

rede de gabinetes,  com as mesmas

características e a mesma fonte de

financiamento, dinamizados pelas

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.



APOIO  AO  ESTUDO

FUNCIONA  DE  ACORDO  COM
O  CALENDÁRIO  ESCOLAR ,

DIARIAMENTE ,  DAS  16H  -  20H

O Apoio ao Estudo é um serviço de cariz

permanente e gratuito, dirigido a crianças e

jovens dos 6 aos 18 anos, do bairro da

Mouraria e territórios envolventes. A

Associação oferece gratuitamente, desde

2013, apoio escolar nas diversas disciplinas

curriculares, sendo também articuladas

com actividades na área da educação não

formal. As inscrições estão abertas durante

todo o ano lectivo e qualquer criança ou

jovem pode usufruir do serviço. Os utentes

inseridos no projecto são acompanhados, de

forma individualizada, ao longo do ano

lectivo, tendo como objectivo geral

contribuir para a redução do insucesso

escolar e promover a diversidade cultural e

integração de todos numa comunidade

autêntica, unida e aberta. 

Todos os anos lectivos são acompanhadas

cerca de 40 crianças por cerca de 40

voluntários.

As sextas-feiras são reservadas para

actividades extra-curriculares que são

desenvolvidas por organizações parceiras de

forma voluntária, tais como yoga e oficinas

de cidadania, entre outras.

Actividade financiada a 100% pela Renovar

a Mouraria e pelo voluntariado e contou em

2019, com a participação de estágios

curriculares e internacionais.



CASA  DE  FÉRIAS

NATAL  |  PÁSCOA  |  VERÃO

Nos períodos de interrupção lectiva é

dinamizada a "Casa de Férias", com o

objectivo de promover a ocupação saudável

dos tempos livres das crianças e jovens do

bairro.  Assim, as actividades realizam-se

diariamente durante três semanas do mês de

Agosto, uma semana da Páscoa e uma

semana do Natal, e contam com a

colaboração de voluntários que animam esses

dias com diversas oficinas e saídas. Desde o

ano 2014 foram envolvidas neste projecto 80

crianças de diferentes origens e

nacionalidades e perto de 50 voluntários. A

participação é sempre gratuita, mediante

inscrição prévia. De entre os vários problemas

apresentados por este grupo de crianças,

sentimos neste momento que o mais urgente

de ser colmatado é a falta de referências fora

do bairro: os meninos moram aqui, andam

aqui na escola e raramente saem deste

perímetro de vivência, o que afunila o

contacto que têm com outras realidades,

inspirações e oportunidades. 

 Financiado a 100% pela ARM.



ACADEMIA  CV .PT  

ESCOLAS  GIL  VICENTE   E
PATRÍCIO  PRAZERES

em parceria com a Fundação Cidade de

Lisboa, tem como objectivo contribuir para  o

desenvolvimento psicossocial, académico e

cívico e para a integração dos alunos

migrantes do concelho de Lisboa em

situação de vulnerabilidade.

Trata-se de um programa de intervenção em

contexto escolar que visa também promover

em todos os elementos da comunidade a

diversidade cultural e a cidadania activa.

As actividades que o integram são a

capacitação de uma rede de voluntários que

realizam sessões de apoio escolar e

socioeducativo;  tutorias para o

desenvolvimento de competências em língua

portuguesa; acções de apoio ao envolvimento

parental, momento chave para a integração

dos filhos/as; dinamizam-se actividades de

reflexão-açcão para interculturalidade e

cidadania: actividades e oficinas com as

turmas dos alunos apoiados; tudo se

complementa com um centro de recursos

físico e também online (https://academia-

cv.pt/). A Academia CV.pt apresenta

caracteríscticas inovadoras, como uma

abordagem individualizada que oferece

respostas ajustadas às necessidades das

crianças; o voluntariado de  competências e 

 intergeracional, com idades compreendidas

entre os 18 e os 70 anos; uma intervenção

integrada crianças-famílias-escola;

o uso de metodologias activas e

participativas; e o desenvolvimento integrado

de competências linguísticas.



WWW .ACADEMIA -CV .PT

No ano lectivo de 2018/2019 o

programa foi implementado na

Escola EB1 de Santa Clara, do

agrupamento Gil Vicente e no ano

lectivo de 2019/2020 foi

implementado em todas as escolas

do agrupamento Patrício Prazeres,

incluindo na valência de Jardim de

Infância.

Ambas as intervenções foram

financiadas pelo programa BipZip

da Câmara Municipal de Lisboa. Em

2019 a parceria foi enriquecida com

a associação LENTE (oficinas de

cidadania), Associação de País da

Escola Natália Correia, Junta de

Freguesia da Penha de França e de

São Vicente, abrangendo também

a realização de sessões de leitura e

escrita criativa, com base na

Enciclopédia dos Migrantes, nas
bibliotecas e espaços culturais

destas juntas.

O programa inclui também visitas

guiadas Migrantour e oficinas

Migrantour.

2019 foi o ano forte da

implementação do projecto na

escola EB 1 de Santa Clara e de

arranque no agrupamento Patrício

Prazeres.

A festa de final de ano lectivo para

todas as actividades escolares da

ARM realizou-se no "Arraial

Composto" e foi um tarde de

comunidade multicultural. Como

presente a todos os alunos e

voluntários, foi oferecida uma

fotografia profissional tirada pela

nossa voluntária europeia Aurora

Farina.

A intervenção no agrupamento Gil

Vicente está financiada pelo

programa BipZip, edição de 2019,

passando a fase de

sustentabilidade a partir de

Outubro 2019, sendo que se

mantiveram, ainda que em nº mais

reduzido, as tutorias na EB1 Santa

Clara: 2 voluntárias; 6 crianças.

A intervenção no agrupamento

Patrício Prazeres está financiada

pelo programa BipZip, edição 2019.



PROJECTO  NO
BORDER

VISTA  DO  CÉU  A  TERRA  NÃO
TEM  FRONTEIRAS

A funcionar desde 2017, tem como

objectivo a criação de um espaço onde

os requerentes de asilo e os refugiados

possam encontrar um conjunto de

serviços/apoios dirigidos às necessidades

que temos identificado como mais

prementes – apoio médico, psicológico e

social, tradução, formação linguística,

apoio jurídico, informação/sensibilização

às comunidades locais.

O projecto é promovido pela Associação

Crescer e são parceiros formais a

Associação Renovar a Mouraria, a Câmara

Municipal de Lisboa, a CAVITOP - Centro

de Apoio a Vítimas de Tortura e a UREP -

União de Refugiados em Portugal.

As actividades previstas no projecto são:

Ajuda e apoio aos cuidados médicos e

psicológicos;  Assistência social e

representação jurídica; Manutenção e

melhoria de infraestruturas e serviços de

alojamento existentes;

Informação/sensibilização às

comunidades locais – dar a conhecer a

dimensão da protecção internacional

através da realização de conferências.

O projecto termina em 15 Dezembro de

2020 e é co-financiado a 75% pelo

programa nacional do fundo europeu

Asilo, Migrações e Integração, gerido

pelo Ministério da Administração Interna.



A Renovar a Mouraria é responsável

pelo Gabinete de Atendimento

Jurídico; dinamização de cursos de

Português e organização das

conferências previstas no âmbito da

sensibilização da comunidade local

para a temática.

O Gabinete de Atendimento Jurídico

funciona diariamente no espaço da

Renovar a Mouraria e uma vez por

semana no espaço da Associação

Crescer. Em 2019 foram atendidos

neste serviço novos 84 refugiados e

requerentes de asilo.

Em 2019 realizou-se um curso de

Português de 50 horas, leccionado no

espaço da ARM,  do nível A1 do

Quadro Europeu Comum de

Referência para as Línguas, com a

participação de 23 alunos, oriundos

de vários países; Eritreia, Guiné

Bissau, Marrocos, Nigéria, Palestina,

Serra Leoa e Síria.

O público-alvo revelou-se muito

heterogéneo, tanto em idade como

em habilitações (desde não-

alfabetizados na sua língua materna a

formação universitária); bem como no

nível de conhecimento da língua

portuguesa, havendo casos de

elevada fluência oral e outros de

recém-chegados sem qualquer

prática.



No âmbito do projecto realizaram-

se duas conferências internacionais:

A primeira delas nos dias 15 e 16 de

Março, com o tema "Travessia -

Mulheres e Meninas Refugiadas e

Requerentes de Asilo em Portugal",

no Auditório António de Almeida

Santos | Assembleia da República e

no Salão Nobre da Câmara

Municipal de Lisboa. Principais

participantes e oradores: Manuel

Grilo, vereador da CML para a

Educação e Direitos Sociais; Pedro

Calado, Alto Comissário para as

Migrações; Shannon Pfohman,

Advocacy Director Caritas Europa;

Elizbieta Gorska, Oficial do Alto

Comissariado para os Refugiados da

ONU (ACNUR); Fatumata Djau

Baldé, Presidente do Comité

Nacional para o Abandono das

Práticas Tradicionais Nefastas à

Saúde da Mulher e da Criança,

Guiné-Bissau; Ana Rodrigues,

Investigadora da Universidade do

Minho; Teresa Anjinho, Provedora,

Adjunta de Justiça; Diana Ioana

Tudorancea, Migrant Women

Association Malta.

A segunda conferência realizou-se

no dia 30 de Novembro, na

Fundação Calouste Gulbenkian,

com o tema "A Travessia -

Refugiados Climáticos - Que

futuro?". Principais participantes e

oradores: Hugo Martinez de

Seabra, Programa de Coesão e

Integração Social da Fundação

Calouste Gulbenkian; Amali Tower,

Fundadora e Diretora

Executiva da Climate Refugees;

Carlos Antunes, Professor e

investigador na FCL, Especialista

em Alterações Climáticas; Pedro

Matos Soares, Investigador Principal

do Instituto Dom Luiz, Especialista

em alterações Climáticas; Ana Rita

Antunes, Membro do Conselho

Geral da Associação ZERO; João

Antunes, Representante dos

Médicos Sem Fronteiras Portugal;

Teresa Rodrigues Ferreira, Nova

FCSH, Especialista em Demografia,

Migrações e estudos da

globalização; Constança Urbano de

Sousa, Professora e investigadora na

UAL, Especialista em Direito

europeu e migrações; Marta

Bronzin, Chefe de Missão da

Organização Internacional para as

Migrações.



PROJECTO  WEMIN

PARTICIPAÇÃO  E
INTEGRAÇÃO  DE  MULHERES
MIGRANTES

WEMIN foi um projecto de 2 anos, através do

qual foi  promovido um modelo pioneiro de

integração de mulheres migrantes e

refugiadas, de todas as idades, na

comunidade de acolhimento. A inclusão foi

abordada, partindo de aspectos sociais,

educacionais e profissionais, em 8 países

diferentes: Grécia, França, Itália, Espanha,

Portugal, Irlanda, Alemanha e Suécia.

O objectivo é capacitar estas mulheres 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 e promover  a

interacção e proximidade entre mulheres da

comunidade de acolhimento e mulheres

migrantes, 

O projecto é promovido pela Universidade

grega Hellenic Open University e teve 9

parceiros: ALDA - European Association for

Local Democracy, Folkuniversitetet Stiftelsen

Vid Lunds Universitet, Ifa Akademie, Oxfam

Italia Intercultura Società Cooperativa,

Associação Renovar a Mouraria, Southside

Partnership DLR, Colectic, Olympic Training

and Consulting Ltd.

O projecto terminou a 31 Dezembro de 2019.



WWW .WEMIN -PROJECT .UE

Ao longo do ano de 2019 foram

dinamizadas as seguintes

actividades:

Aulas de Português para
mulheres migrantes e refugiadas
>> 3 cursos de 80h cada, 66

participantes;

Produção de material informativo
em PT e EN >> Sistema de Ensino e

Educação e Direitos e Deveres;

Sessões de Mentoria >>

realizaram-se 14 sessões, num total

de 38,50 horas, envolvendo 34

mulheres;

Sessões de Empoderamento >>

realizaram-se 9 sessões ao longo

das quais participaram 50

mulheres. As sessões foram

dinamizadas por membros da

equipa técnica da ARM e por

técnicos voluntários como foi o

caso das médicas da Unidade de

Saúde Familiar da Baixa. Os temas

abordados foram os direitos e

deveres, a saúde da mulher, a

educação.

Oficinas de Artes Ofícios e Culturas >>

Realizaram-se dois ciclos de oficinas. O 1º

decorreu de Abril a Junho de 2019 e teve

como tema central as alterações

climáticas. Após sessões apenas com as

mulheres migrantes e refugidas de

exploração de habilidades e culturas,

criámos os "Sábados em Construção",

abertos a toda a comunidade, com o

objectivo de dar vida ao projecto

colectivo criado pelas participantes:

construir as decorações do Arraial de

Santo António apenas através da

reutilização de materiais. Participaram

60 mulheres, de 10 nacionalidades

diferentes.

O 2º ciclo também se focou na questão

das alterações climáticas, mas desta vez

o colectivo trabalhou na construção de

uma peça de arte urbana feita com

elementos de plástico recolhidos em

praias portuguesas. Teve a curadoria do

ilustrador Alexandre Esgaio e foi exposta

na Gulbenkian durante a conferência

"Travessia - Refugiados climáticos".

Actualmente a peça está instalada no

Beco do Rosendo. Participaram 24

mulheres de 8 nacionalidades.

Co-financiado a 90% pelo Fundo

Europeu Asilo, Migrações e Integração.



PROJECTO
NEWROOTS

ROTAS  URBANAS
INTERCULTURAIS  

DA  MOURARIA  PARA  O  MUNDO

New Roots é um projecto europeu com a

duração de 2 anos, que dá continuidade à

experiência-piloto iniciada em Turim, em

2010, que visa promover a inclusão e a

participação activa da comunidade imigrante

na sociedade de acolhimento, através de

percursos urbanos interculturais -

Migrantour.
Depois do arranque deste projecto, em 2014,

NewRoots chega para reforçar a equipa de

guias de percursos urbanos interculturais e

promover a integração de refugiados e

imigrantes recém-chegados a Portugal, na

criação de uma nova narrativa sobre

migração. O impacto esperado é a dissolução

de estereótipos para uma relação win-win de

aprendizagem e crescimento colectivo.

As cidades aderentes constituem uma rede

de escala europeia, estando implementado

em 5 países e 10 cidades diferentes: Itália

(Génova, Florença, Milão, Nápoles e Roma),

Bélgica (Bruxelas), Eslovénia (Liubliana),

França (Paris) e Portugal (Lisboa).

O projecto tem como promotores a ONG

italiana ACRA Itália e o operador de turismo

responsável Viaggi Solidali.

O projecto terminou a 31 de Dezembro de

2019, mas as visitas guiadas são uma

actividade sustentável financeiramente e

fazem parte do portefólio de serviços da

Renovar a Mouraria.



WWW .MIGRANTOUR .ORG

Ao longo de 2019 foram

dinamizadas as seguintes

actividades:

Welcome tours >> visitas guiadas

por migrantes destinadas a pessoas

refugiadas e migrantes recém-

chegados, de forma a dar a

conhecer a cidade, sua história e

dinâmicas | realizaram-se 9 visitas

com 195 participantes

Workshops de storytelling >>

destinam-se a pessoas refugiadas e

migrantes recém-chegadas e

pretendem empoderar para a auto-

cofiança e segurança na partilha

das histórias pessoais | realizaram-

se 6 workshops com 22

participantes

Visitas com Storytelling >>

contam com a intervenção de

participantes dos workshops |

realizaram-se 10 visitas, com a

participação de  storytellers e 168

participantes

Formação e mentoria de novos guias
>> programa de capacitação para novos

guias | em 2019 realizou-se a 2ª edição

deste programa, na qual participaram

14 migrantes, de 8 nacionalidades

diferentes. A equipa final de guias, após

os dois anos de projecto, é constituída

por 25 guias de 11 nacionalidades

diferentes (Brasil, Venezuela, Cabo

Verde, Moçambique, Rússia, Ucrânia,

Síria, Paquistão, Bangladesh, Roménia e

Polónia) 

Visitas Grupos Específicos >>

destinam-se a grupos profissionais

relevantes para os impactos

pretendidos do projecto | realizaram-se

19 visitas com 254 participantes 

Visitas Grupos Escolares >>

realizaram-se 18 visitas com 357

participantes (alunos e professores)

Workshops Escolas >> contam com a

presença dos guias e realizam-se

dentro do espaço escolar | 22

workshops de 8h cada, com 512

participantes



Campanha de Comunicação e
networking >> Assentou

essencialmente numa estratégia de

networking e estabelecimento de

parcerias que garantam a

sustentabilidade financeira das visitas

Migrantour. Foram estabelecidas

parcerias comerciais com a Fundação

INATEL, Câmara Municipal de Lisboa,

operador nacional Impact Trip,

operador americano Grand Cicle,

entre outros.

Todas as visitas que se realizaram no

âmbito do projecto são totalmente

gratuitas, mas durante o ano de 2019

foram vendidas cerca de 130 visitas,

num total de 190 visitas Migrantour

dinamizadas. 

Co-financiado a 90% pelo Fundo

Europeu Asilo, Migrações e

Integração.

25  GUIAS  MIGRANTES
FORMADOS
11  NACIONALIDADES
DIFERENTES
19  WELCOME  TOURS  COM  327
PARTICIPANTES
60  VISITAS  DINAMIZADAS
992  PARTICIPANTES ,  DOS
QUAIS  456  SÃO  ESTUDANTES
32  WORKSHOPS  EM  ESCOLAS
644  ALUNOS  PARTICIPANTES ,

25  PROFSSORES  E  45  PAIS



DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL  E
COMUNITÁRIO

Antes de qualquer outra coisa, a

Associação Renovar a Mouraria é

uma organização de base local que

visa promover, de forma

sustentável, o desenvolvimento do

território da Mouraria e a melhoria

das condições de vida da

comunidade local.

Para tal, tem desenvolvido, ao

longo dos últimos 11 anos,

actividades que promovem o

desenvolvimento cultural, social e

económico do bairro.

A dinamização territorial e

comunitária assume no conjunto

das suas actividades um papel de

destaque.

MOURARIA  COMPOSTA
JORNAL  ROSA  MARIA
VISITAS  MIGRANTOUR
HÁ  MANHÃS



MOURARIA  COMPOSTA

REDE  DE  COMPOSTAGEM
COMUNITÁRIA
LOJA  OFICINA
FORMAÇÃO

O projecto Mouraria Composta visa sensibilizar

a comunidade local para a problemática

ambiental contemporânea, capacitando e

dando ferramentas concretas para a

reutilização de resíduos. Destina-se à

comunidade em geral (moradores,

trabalhadores, visitantes), a qual irá capacitar

para a recolha e reutilização de resíduos,

estabelecendo uma rede que culminará no

abastecimento de compostores comunitários,

para reutilização dos membros aderentes da

rede. Assenta na sedimentação de laços

comunitários entre os moradores.

A edição-piloto foi financiada pelo programa

BipZip 2018 com duração de 3 anos e o

seguinte cronograma: Implemetação -  De

Setembro 2018 a Setembro de 2019;

Sustentabilidade - de Setembro de 2019 a

Setembro 2021.

Os parceiros formais e informais da Mouraria

Composta são: Agrobio (consultadoria e

formação), BagaBaga Studios (realização de

documentário), FoodWatchers (formação na

área alimentar), Zero Waste Lab (rede de

desperdício zero), Verdejar (comercialização de

cabazes de legumes bio), Cozinha Popular da

Mouraria, Hortas Ecológicas (consultadoria e

formação), Junta de Freguesia de Santa Maria

Maior, Creche Encosta do Castelo, Vitruvius

FabLab ISCTE-IUL.

 



Inaugurada em Dezembro de 2018,

funciona como o quartel-general do

projecto e pretende ser uma fonte de

sustentabilidade financeira do

mesmo. A gama de produtos

comercializados assenta em 3

conceitos: bens de uso doméstico e

quotidiano amigos do ambiente,

produtos de economia circular e

produtos para agricultura biológica à

escala urbana. Pretende ser um local

de referência na cidade em termos de

boas práticas de sustentabilidade

ambiental em meio urbano.

Foram desenvolvidos alguns produtos

de fabrico próprio, como os sacos

Mouraria Composta, guardanapos,

aventais e talegos feitos

reaproveitando tecidos, etc.

Foram estabelecidas várias parcerias

com marcas consistentes com os

valores deste espaço, que

representam uma mais-valia para a

oferta da loja e para os seus clientes:

Ecox - marca de detergentes

sustentáveis produzidos a partir de

óleo usado. 

Esta gama de detergentes é o nosso

bestseller e procedemos à recolha de

óleo alimentar usado, que é depois

recolhido pela marca para a fabricação

dos detergentes;

Delta - contamos com o apoio da Delta

que nos oferece mensalmente 2kg de

café biológico que oferecemos aos

nossos clientes em troca de

embalagens recicláveis;

Semear - projecto de inclusão sócio-

profissional de jovens adultos  com

dificuldade intelectual que produz

frescos biológicos e os vende num

sistema de cabaz. A loja é um ponto de

distribuição destes cabazes;

Circular Wear - projecto que visa

reduzir o lixo têxtil e consiste numa

rede de pontos de troca de roupa, à

qual a loja aderiu em 2019.

Para além da venda dos produtos, a loja

dinamizou uma série de actividades

como feira de trocas mensal e ciclos de

cinema documental sobre

desenvolvimento sustentável.

LOJA  OFICINA
MOURARIA  COMPOSTA



Oficinas de Formação >> ao longo de 2019

realizaram-se mensalmente várias oficinas

de formação que decorreram na loja, em

espaço público, na Agrobio, na Cozinha

Popular e na Escola EB1 Maria Barroso.

Realizaram-se oficinas sobre

compostagem, ervas medicinais, cozinha

do mundo, alimentação saudável,

cosmética natural, construção de casas

para pássaros, etc.

Escola EB1 Maria Barroso >> foi

desenvolvido  um programa de

intervenção e parceria com a escola e com

o projecto da CML "Lisboa a Compostar"

que colocou um compostor na Escola.

Todos os funcionários, professores e alunos

do 1º ciclo receberam formação sobre

compostagem e participam activamente

no projecto, sendo colectiva a tarefa de

alimentar o compostor. As crianças

tiveram oportunidade de acompanhar o

processo de transformação ao longo do

ano lectivo.

Rede de Compostagem Comunitária >>

foram colocados 4 vermi-compostores

comunitários no bairro, estando um deles

associado a uma instalação artísticas

desenvolvida por artista local: Beco do

Rosendo, Largo da Rosa, Largo dos

Trigueiros e Centro de Inovação da

Mouraria. Estes 4 compostores apresentam

um novo modelo que foi desenvolvido em

parceria com o atelier PARTO, cujas

instalações são no Beco do Rosendo. 

REPENSAR
RECUSAR
REDUZIR
REUTIL IZAR
RECICLAR

O 1º modelo que foi testado (vertical) no

Beco do Rosendo e na Cozinha Popular

da Mouraria, revelou-se ineficaz.

Rede de Voluntários >> o grande

objectivo desta intervenção é interagir

com todos os que constituem a

comunidade da Mouraria, mesmo os mais

cépticos em relação a estas questões.

Desta forma, foi pensada uma rede de

voluntários que entregam baldes vazios

nas residências, lojas e restaurantes e os

recolhem com resíduos orgânicos que

depositam depois nos compostores. A

rede  está numa fase de arranque e a

maioria dos voluntários são jovens

adultos, alguns já sensibilizados para a

temática, e vizinhos da envolvente do

compostor.

Documentário >> foi realizado pelo

BagaBaga Studios um documentário

sobre todo o processo desenvolvido, que

será lançado no início de 2020 no Centro

de Inovação da Mouraria.



JORNAL  ROSA  MARIA

DESCONSTRUIR
DESENVOLVER
DIRECCIONAR

Rosa Maria é o jornal comunitário da

Mouraria e um dos projectos mais antigos da

ARM. A edição #0 data de 2010.

Desde 2017, e até Maio 2020, este projecto

está co-financiado  a 75% pelo programa

nacional do FAMI (Fundo Europeu Asilo,

Migrações e Integração), gerido pelo ACM -

Alto Comissariado para as Migrações.

Assume-se assim como uma ferramenta de

integração das comunidades migrantes e de

capacitação de todos os envolvidos. Este

novo enquadramento, bem como as

alterações do território, conduziram ao

redesenho do jornal, processo levado a cabo

pela editora das 3 edições que se

enquadram neste financiamento.

O processo é experimental e totalmente

colectivo, sendo cada edição única e

resultado das dinâmicas de trabalho e temas

de referência do grupo envolvido na sua

construção.

Em 2019 foi lançada a edição #11 e teve

início o processo colectivo de construção da

edição #12.

Cada edição tem 5.000 exemplares e é

distribuída gratuitamente pelo bairro,

envolvente geográfica e até por outras zonas

da cidade, através de trabalho voluntário de

duas dezenas de pessoas. A periodicidade é

semestral. 



Edição #11
Construção colectiva concretizada

num Booth Camp de comunicação

comunitária e 4 reuniões de

comunidade. Participaram nesta edição

cerca de 40 pessoas.

Lançamento >> 8 de Agosto 
decorreu na loja Mouraria Composta,

estiveram presentes a maioria dos

participantes e seguiu-se de uma

sessão de distribuição pelo bairro.

Realizou-se, durante a "Casa de Férias",

uma tarde de distribuição pelo bairro.

à qual se seguiram outras de formas a

escoar todos os exemplares.

JORNAL  COMUNITÁRIO
UMA  FERRAMENTA  DE
INTEGRAÇÃO  E
CAPACITAÇÃO

https://issuu.com/renovaramouraria/
docs/all_jrm_11_web

Edição#12
Realizaram-se os seguintes momentos

colectivos de construção: reunião inicial

de equipa 30 Set; 3 encontros de

comunidade (Out., Nov. e Dez.) e a 2ª

edição do Booth Camp de

Comunicação comunitária, que teve

lugar em Dezembro, no Centro de

Inovação da Mouraria.

O lançamento deste número decorrerá

em Março 2020.



As visitas guiadas à Mouraria por guias locais

é uma das actividades mais antigas da

associação, tendo sido criada com o grande

objectivo de dar a conhecer o bairro aos

habitantes da cidade. Com um longo

historial de estigmatização e má fama, é

muito frequente encontrar lisboetas que

sempre viveram nesta cidade e nunca

entraram na Mouraria.

Em 2019, com o investimento realizado nas

visitas guiadas Migrantour e o

financiamento através do projecto New
Roots, estas tornam-se a grande estrela das

visitas dinamizadas pela ARM.

As visitas Migrantour, são dinamizadas por

guias migrantes que contam a história do

bairro, através da sua história pessoal e das

expressões culturais que nele podemos

encontrar, 

Todas as visitas se realizam em Português

e/ou Inglês, destinam-se ao público em

geral e ao público escolar. Nos últimos anos

intensificaram-se os contactos de grupos

nacionais e internacionais interessados em

conhecer o bairro, o seu processo de

renovação e o projecto da Renovar a

Mouraria.

VISITAS  GUIADAS

UM  BAIRRO  MARCADO  PELA
DIVERSIDADE  CULTURAL  A
PAR  DAS  RAÍZES  DA
TRADIÇÃO  LISBOETA



As visitas guiadas, em particular as visitas
Migrantour, assumiram-se, em 2019, como
a segunda fonte de receitas próprias da
ARM, representando 14% do total de
receitas realizadas. 

Assumindo um papel importante na
estratégia de sustentabilidade financeira da
organização, tornam-se também um activo
social muito valioso porque permitem
reforçar os orçamentos mensais dos 25
guias migrantes, formados em 2018 e 2019,
a maioria dos quais tem situações de
trabalho precárias e pouco seguras.

São também um dos principais veículos de
comunicação do trabalho realizado pela
ARM e do território da Mouraria.

REALIZARAM -SE  190  VISITAS
GUIADAS ,  57  DAS  QUAIS  COM
ESCOLAS  E  GRUPOS  DE
ALUNOS
1336  VISITANTES ,  DOS  QUAIS
470  FORAM  CRIANÇAS  E
JOVENS  EM  IDADE  ESCOLAR
RECEITA  GERADA :  14 .000€



Esta actividade teve início no final de

2018 e visa criar uma comunidade de

mulheres migrantes e não migrantes que

ajude as primeiras a conhecer as

dinâmicas da comunidade de

acolhimento e a criar rede social, bem

como colocar em contacto directo

diferentes culturas e filosofias de vida.

Para além das partilha dos pratos típicos

de cada país, há sempre um tema para

discussão entre o grupo, moderado por

elementos do staff da ARM ou por outra

pessoa convidada. 

Realizam em diferentes espaços:

Janeiro - Casa do Brasil - 22

participantes

Fevereiro - Centro Hindu de Lisboa - 17

participantes

Abril - Casa Comunitária da Mouraria |

comunidade e mulheres do Nepal - 27

participantes

Junho - Arraial Composto | Final do ano

lectivo - 34 participantes

HÁ  MANHÃS

PEQUENO -ALMOÇO
INTERNACIONAL  QUE  VISA
REUNIR  MULHERES
MIGRANTES  E  REFUGIADAS
COM  MULHERES  DA
COMUNIDADE  DE
ACOLHIMENTO



PRODUÇÃO
CONHECIMENTO ,

FORMAÇÃO  E
OFICINAS

O trabalho que a ARM desenvolve há

11 anos, individualmente ou em

parceria, a nível local, mas muitas

vezes com dimensão regional,

nacional e europeia, deixa claro que é

fundamental estruturar boas práticas

e desenvolver modelos e

metodologias que possam ser

replicadas noutros territórios e em

diferentes contextos.

Para além disso, a formação e

capacitação, quer do público-alvo,

quer dos colaboradores internos e

externos, sempre foi uma prioridade,

surgindo a estruturação de cursos

formativos também como uma

resposta pertinente e eficaz.

Acresce ainda que a par do trabalho

realizado com o público-alvo, é

necessário desenvolver trabalho que

contribua para construção de novas

narrativas e com objectivos

pedagógicos. Só assim, a verdadeira

mudança é possível.

DESAFIOS  PARA  A
CIDADANIA  GLOBAL
SIM  -  SINERGIAS  PARA  A
INTEGRAÇÃO  DE
MIGRANTES



DESAFIOS  PARA  A
CIDADANIA  GLOBAL

AS  MIGRAÇÕES  COMO  PILAR
PARA  A  CONSTRUÇÃO  DE
SOCIEDADES  MAIS  JUSTAS ,

PACÍFICAS ,  TOLERANTES  E
INCLUSIVAS

As migrações têm sido apontadas pelas

organizações internacionais como um dos

principais motores de desenvolvimento. Um

desenvolvimento multidimensional e

multissetorial, tanto nos países de origem

como de destino. A interligação entre

migrações e outros temas relevantes do

Desenvolvimento é inegável. Esta relevância

está também enquadrada na Agenda 2030

para o Desenvolvimento Sustentável, que

representa uma visão comum para um mundo

mais justo, sustentável e inclusivo até 2030.

Este projecto surge no quadro de uma

parceria com o Instituto Marquês de Vale Flôr

e a Par – Respostas Sociais. Tendo como sector

de intervenção a Educação para a Cidadania

Global, dando especial enfoque às temáticas

das migrações no âmbito da Agenda para o

Desenvolvimento 2030, o projecto aposta i) na

capacitação de jovens universitários no que

concerne às temáticas das migrações e

consequente participação efectiva dos

beneficiários na construção de uma sociedade

mais justa, pacífica, tolerante e inclusiva; ii) na

sensibilização e informação de jovens

universitários que não tenham tido a

oportunidade de integrar o programa

de formação nas temáticas de educação para

o desenvolvimento e para a

cidadania global; e iii) no garante da

replicação das acções desenvolvidas.



Resultará na construção de um

programa de formação de Educação

para o Desenvolvimento e para a

Cidadania Global com enfoque nas

migrações; envolvimento de 300 jovens

universitários e de cerca de 100

membros de Organizações da Sociedade

Civil.

Em 2019 realizaram-se as seguintes

actividades:

>> Definição e organização do programa

de formação para as questões da

educação para a cidadania global, com

enfoque nas migrações;

 >> Identificação dos beneficiários do

programa, bem como a sua área de

formação;

 >> Implementação do programa de

formação      

>> Realização de 17 sessões de

sensibilização e informação de educação

para a cidadania com enfoque nas

migrações dirigidas a 300 jovens

universitários  

>> Identificação e definição dos

desafios/ações relacionados com as

temáticas ministradas durante a

formação   

1  REFERENCIAL  DE
FORMAÇÃO
300  JOVENS
UNIVERSITÁRIOS
ENVOLVIDOS
100  ORGANIZAÇÕES  DA
SOCIEDADE  CIVIL

 >> Dinamização de visitas de

conhecimento a associações de

migrantes;

>> Apresentação dos desafios pelos 30

jovens universitários

>> Dinamização de Rotas Urbanas

Interculturais por migrantes

O projecto termina em Agosto de 2020.

É co-financiado a 75% pelo Instituto

Camões, 



FORMAÇÃO
PROFISSIONAL  STAFF
DAS  ORGANIZAÇÕES  DO
3º  SECTOR

SIM  - SINERGIAS
PARA  A  INTEGRAÇÃO
DE  MIGRANTES

O "Projecto SIM - Sinergias para a

Integração de Migrantes" é financiado

pelo Programa Eramus+, através da

Agência Nacional Portuguesa e insere-

se no sector das mobilidades

profissionais, educação para adultos.

 

Reúne  um consórcio de 4 entidades:

Associação Renovar a Mouraria, Casa

do Brasil de Lisboa, Fundação Cidade

de Lisboa e Associação Batoto Yetu, e

surge com o intuito de promover a

capacitação do staff das organizações

que o integram, nomeadamente o que

trabalha directamente com públicos

migrantes e refugiados, de forma a

muni-los de novas ferramentas de

ensino e metodologias não-formais

para educação de adultos, mais

adequadas  às características

específicas deste grupo-alvo.



Durante o ano 2019 realizaram-se 5
mobilidades para 10 participantes:
>> Bring Your Classroom to Life:
Learn to Teach English and Other
Languages with Drama, Florença -

Itália 22 a 27 de Julho, Teacher

Academy, 2 participantes;

>> Visual Facilitation & Sketchnoting
Tools, Genova - Itália 5 a 10 de Agosto

2019 (Segunda a Sábado), Librotondo,

2 participantes;

>> Intercultural Communication, Split
- Croácia 21-25 Outubro 2019

(Segunda a Sexta), Dorea, 2

participantes;

>> Refugees and Immigrants: Social
Inclusion to EU through Non-Formal
Education, Palermo - Itália 28

Outubro - 1 Novembro 2019 (Segunda

a Sexta), Dorea, 2 participantes;

>> Integrating minority, migrant &
refugee children at European schools
& society, Barcelona - Espanha 4-8

Novembro 2019 (Segunda a Sexta),

Shipcon, 2 participantes.

A ARM, enquanto promotora do

projecto é responsável pela

organização logísticas das

mobilidades e acompanhamentos

dos participantes antes e depois da

mesma. É também responsável pela

disseminação dos resultados dentro

das organizações e fora delas.

No dia 15 de Novembro realizou-se,

no Centro de Inovação da Mouraria, o

seminário de disseminação,

dinamizado por todos os que

participaram nas formações e aberto

ao público. Contou com a presença

de cerca de 30 pessoas.



O activismo está no ADN da Renovar a

Mouraria. A associação nasceu de

uma petição que pedia à CML

intervenção urgente na Mouraria, há

13 anos atrás.

Nos anos recentes temos estado

associado às causas que afectam,

directa ou indirectamente, o território

onde actuamos: gentrificação, acesso

à habitação, sustentabilidade

ambiental, direitos das pessoas

migrantes e refugiadas.

Em 2019:
>> Integrámos o colectivo Morar em

Lisboa, bastante activo na temática

do acesso à habitação;

>> Integrámos o colectivo "Jardim

Martim Moniz", que reivindicou uma

zona verde para a praça em

detrimento do projecto comercial

anunciado

>> utilizamos as redes sociais para

divulgar informações e opiniões

relevantes;

LOBBING  E
ACTIVISMO

AGIR  LOCALMENTE
MUDAR  GLOBALMENTE

>> divulgámos e participámos em

várias manifestações consistentes

com a nossa Visão e Missão

>> lançámos uma edição do Jornal

Rosa Maria que pretende, entre

muitas outras coisas, ser uma voz

irreverente no panorama dos media
nacionais



No decorrer do ano 2019 a Associação Renovar a Mouraria encabeçou um

manifesto, envolvendo diversas organizações da sociedade civil que trabalham

com  migrantes, refugiados e beneficiários de proteção internacional - O

manifesto Portugal irresponsável nas políticas de inclusão social e

migrações, no qual as  associações identificaram constrangimentos comuns e

recorrentes que comprometem grandemente o sucesso da intervenção junto

dos beneficiários, onde exigiram a responsabilização do Estado no assumir a

efectiva implementação das políticas públicas como prioridade para a

integração de pessoas migrantes e não apenas o cumprimento dos fundos

comunitários. O manifesto foi apresentado a diversos actores e decisores

políticos, neste âmbito foi ainda realizada uma concentração em forma de

protesto junto do Alto Comissariado para as Migrações. 

A Associação Renovar a Mouraria esteve também activamente envolvida na

construção da Carta Aberta Pelos Direitos Dos e Das Migrantes, Por Um Portugal

Mais Igual, na qual foram reivindicadas políticas públicas efectivas que

garantam os direitos e as liberdades fundamentais de todos os cidadãos,

independentemente da sua origem cultural, étnica e social, orientação sexual,

género, idade, características físicas, estilo pessoal e religião, através da

implementação de serviços públicos eficazes e não discriminatórios, que

assegurem o respeito pela dignidade da pessoa humana. No âmbito da Carta

Aberta, a Associação Renovar a Mouraria e os seus parceiros reuniu com todos

os grupos parlamentares e organizou um debates com os candidatos às

eleições legislativas.  Este movimento terminou com uma concentração em

frente ao Ministério de Administração Interna, contacto com a participação de

dezenas de migrantes e onde vários órgãos da comunicação social marcaram

presença.

INTERVENÇÃO
 NA  MUDANÇA
 DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS



Janeiro
>> Workshop Migrações e

Desenvolvimento - Comunicar,

Influenciar, Transformar | Cáritas

Portugal | Seminário de Alfornelos;

>> Audiência Pública: «Pacto

global para as migrações ordenadas,

seguras e regulares" | Cáritas Portugal |

Assembleia da República;

>> Reunião de coordenação Wemin |

Florença

Fevereiro
>> Workshop DIEM25 Portugal, ISCTE;

>> Reunião de coordenação NewRoots e

intercâmbio de guias locais | Turim

PARTICIPAÇÕES
E  EVENTOS

Março
>> Oradores no seminário "Prevenção

e combate à Radicalização | APAV;

Aula de Jornalismo Comunitário na

Universidade de Coimbra;

>> 4ª Jornada de Voluntariado e

Ciências, Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa.

Abril
>> Apresentação pública do

movimento cidadão "Jardim Martim

Moniz".



ABOUT
ZIMCORE  HUBS

Setembro
>> Seminário Inicial do projecto

"Foguete de Emergência" | Bruxelas

>> Performance Artística Migrantour

no Festival "Todos" | Lisboa

>> Festival "Hospitalidade - Cultura de

Futuro" | Santa Casa da Misericórdia

de Lisboa | Largo da Misericórdia;

>> 9ª Conferência Internacional

"Reveal, European Network for

Competence Oriented Learning

Validation," Grécia;

>> Cineclima - Semana de exibição de

filmes sobre ambiente e activismo.

Outubro
>> Workshop de Contacto Erasmus+

Educação Adultos | Varsóvia

>> Festival FMINT 2019 | Lisboa;

>> Seminário "#migrarcomdireito; um

olhar sobre as políticas públicas para

imigração".

Novembro
>> Wokshop da Convenção de Faro

Investigação-Acção | Conselho da

Europa |Paris;

>> Workshop Integr(arte) - Imigração,

Educação, Integração | Escola

Superior de Educação;

>> Congresso "Ciência, Cultural e

Turismo Responsável" | Museu de

História Natural | Academia das

Ciências.

Dezembro
>> Oradores em Seminário Final

Internacional Wemin | Atenas;

>> Conferência final New Roots e

intercâmbio de guias Migrantour |

Milão.

Maio
>> Evento de voluntariado cooporativo

do Montepio | Arraial Composto;

>> Conferência "Educação de Qualidade

e Desenvolvimento na Lusofonia",

Universidade de Nova;

>> Vídeo Institucional Carita Portugal

"MIND";

>> Jornadas para a Educação para o

Desenvolvimento, Escola D. Dinis

Junho
>> Stand Itman - Mercado Japonês de

Lisboa;

>> Transmissão de filme Enciclopédia

dos Migrantes no VII Congresso APA,

Universidade Nova de Lisboa.

Julho
>> Seminário Final de Ano do

Agrupamento Patrício Prazeres;

>> Oradora em apresentação do

programa de voluntariado coorporativo

do Grace | Entreajuda;

>> Reunião coordenação Wemin |

Dublin;

>> Conferência internacional "Educação

para o Desenvolvimento e Cidadania

Global" | CIUL;

>> Conferência internacional "Ubuntu

Building Bridges for Peace" | Fundação

Gulbenkian;

>> "Hello Portugal - Migrações e

Inovação" | Ashoka, ACM, Speack,

Fundação Aga Khan | Centro Ismaili de

Lisboa.



Fevereiro
>> Canal Q, programa "É a Vida Alvim!"

- Mouraria Composta;

>> Jornal Público, "Queremos um

jardim, gritou-se no Martim Moniz -

Martim Moniz

Março
>> Antena 3, programa "Prova Oral" -

ARM

>> Visão - 7 Dias - Mouraria Composta

>> TimeOut - Mouraria Composta;

>> TSF, programa da Manhã -

Travessia, Mulheres e Meninas em

Busca de Refúgio

Abril
>> SIC Mulher, programa "Faz Sentido"

- MIgrantour

>> Canal de televisão do Bangladesh,

Joyjatra Television - Rosa Maria

COMUNICAÇÃO
E  MEDIA

Maio
>> Rádio Renascença, programa "As 3

da Manhã" - Migrantour

>> RTP África, programa "Bem Vindos"

- Migrantour

>> TSF, programa "Sinais, de Fernando

Alves" - Wemin e Arraial Composto

Junho
>> TSF, rúbrica divulgação Prémio

Manuel António da Mota - Wemin

>> Canal Q, programa "É a Vida Alvim!"

- Migrantour

>> Jornal alemão Inzeitung, de

Freiburg - Rosa Maria;

>> Diário de Notícias, "Mouraria

promove compostagem comunitária

para tornar bairro mais sustentável" -

Mouraria Composta

Outubro

>> Jornal Público, "Associações

preparam queixa à Comissão

Europeia sobre falta de políticas para

imigrantes"



RESULTADOS

FINANCEIROS

Subsidios, apoios e doações
72%

Receitas Próprias
28%

UE
46%

CML
30%Inst. Camões

12%

Outros
8%JFSMM

4%

Arraial e eventos
69%

Visitas Guiadas
14%

Loja
7%

Quotas, donativos  e outros
10%

ESTRUTURA DAS RECEITAS PRÓPRIAS:

O arraial representa cerca de 65% das

receitas próprias geradas pela Renovar

a Mouraria, assumindo um papel

fundamental na sustentabilidade

financeira da organização.

As visitas guiadas, especialmente as

Migrantour, apresentaram um

crescimento significativo em 2019, o

que se torna importante para a

autonomia financeira da ARM e para a

sua capacidade de apoiar os seus

beneficiários.

ESTRUTURA DE SUBSÍDIOS

A estrutura de financiadores muda de

ano para ano, de acordo com as

candidaturas que são bem sucedidas

para esse período. Tradicionalmente a

JFSMM (Junta de Freguesia de Santa

Maria Maior) apoia de forma

permanente algumas actividades por

ano. Nos "outros" estão incluídos os

apoios do IEFP - Instituto de Emprego e

Formação Profissional, Fundação

Auchan e a consignação do IRS.



PROGRAMAS EUROPEUS:

O programa FAMI e AMIF

correspondem ao Fundo Europeu Asilo,

Migrações e Integração. O 1º

corresponde ao programa nacional,

com entidade reguladora Ministério da

Administração Interna e entidade

gestora Alto Comissariado para as

Migrações (ACM). Ambos são geridos

em território nacional e revestidos uma

complexa estrutura burocrática e

técnica que se traduz em atrasos

médios de  6 meses no recebimento

dos reembolsos das despesas

realizadas. O 2º é gerido directamente

pela União Europeia.

FAMI
46.5%

AMIF
36.6%

Erasmus+
14.9%

Europa Criativa
2%

RH
55.9%

FSE
41.7%

Outros
2.4%

ESTRUTURA DE CUSTOS:

A estrutura de custos é dominada por

despesas relacionadas com  RH

(Recursos Humanos) e FSE

(Fornecimento de Serviços Externos),

sendo que os últimos incluem também

os pagamentos a colaboradores

externos com contrato de prestação de

serviços. 

A rúbrica "Outros", inclui o CMVMC

(custo das mercadorias vendidas e

matérias consumidas).

Proveitos e Ganhos - 364 153,20 euros

Custos e Perdas - 339 263,20 euros

Resultado antes de depreciação, gastos de financiamento e impostos - 24 890,03 euros

Amortizações 5 191,25 euros

Resultado Operacional - 19 698,78 euros

Juros e Similares - 1 013,29 euros

Resultado Liquido - 18685,49 euros



JANEIRO  A  DEZEMBRO  2019

GERAL@RENOVARAMOURARIA .PT  /  922  19 1  892
HTTPS : / /WWW .FACEBOOK .COM /RENOVAR .A .MOURARIA
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CONTACTOS


