
 

 

Anexo C - Memória Descritiva    
 

  1.   Identificação da Entidade Beneficiária 
 

1.1  Designação da Entidade  
 

AADD - Associação Arquivo dos Diários 
 

 

1.2  
Caraterização da Entidade (máximo de 1000 carateres)  
Natureza jurídica, âmbito de atuação, experiência na área de intervenção do projeto.  
 

A AADD, é uma Associação sem fins lucrativos criada em 2013 com o objectivo de recolher e preservar memórias 
autobiográficas fixadas sobretudo em diários, e que permitam reconhecer histórias de vida de homens e mulheres, 
contribuindo para um conhecimento mais democrático da nossa História, e para a construção de uma identidade mais 
positiva.  
Com sede física na Biblioteca de São Lázaro, em Lisboa a associação para além  da recolha e preservação do seu acervo 
desenvolve actividades de divulgação (ex. edição bianual de um diário selecionado em concurso popular), de pensamento 
crítico relativo à memória (conferências, ciclos de cinema, etc.), de trabalho em rede com outros arquivos nacionais e 
internacionais e de transformação dos materiais em objectos culturais de impacto social (Memórias Em Abril - exposição 
pública a partir de memórias dos residentes de Arroios antes e depois do 25 de Abril de 74, ILHAS, instalação de imagem e 
som a partir das memórias de idosos da freguesia de São Vicente, Lisboa - Festival Todos/2019. Butterflies on Flowers, 
espectáculo de teatro sobre as vivências anónimas de jovens europeus durante a década de 60 - Teatro di Anghiari, Itália, 
2019, Biblioteca de Marvila, 2019). 
 

 

1.3  

Outros projetos financiados precedentes da Entidade (máximo de 2000 carateres) (concorre para o critério de 
seleção B4.1) 
Realização de outros projetos financiados precedentes, da responsabilidade do beneficiário, com objetivos semelhantes, 
respetiva taxa de execução alcançada, constrangimentos identificados e medidas adaptadas nesta candidatura para que 
aqueles não se repitam. 
a) Já teve projetos financiados precedentes a este pelo FSE com objetivos semelhantes?   Sim__ Não__ 
b) Qual a taxa de execução e de constrangimentos identificados (caso tenha respondido sim à anterior)?                 
c) Quais as medidas adotadas nesta candidatura para que aqueles não se repitam? 

 

 
A Associação Arquivo dos Diários participou em dois projectos financiados pelo FSE como entidade parceira. Em 2017 
participou no programa Europen for Citizen com o projecto “Through the Memories” em parceria com o Archivio Diarístico 
Nazionale de Itália com o objectivo de sensibilizar os cidadãos europeus, particularmente os jovens, para o conhecimento 
da história através da passagem intergeracional e transnacional de informação. A dotação orçamental para este projecto 
foi de 100% por parte da UE. 
Entre 2018 e 2019 integrou o projecto Store the Future - Artists, memoirs and civil rights for Europe in third Millennium no 
âmbito do programa europeu Cooperation Projects Related to The European Year Of Culture Heritage (EACEA 32/2017 - 
EACEA 35/2017). 
Esse projecto teve como entidade beneficiária o Archivio Diarístico Nazionale (Itália) e como parceiros,a Associação Arquivo 
dos Diários (PT), o Arquivo Municipal de Pazin (Croácia), o Teatro di Anghiari (IT), a Associação Open.com (IT) e a associação 
Bandalena (FR).  
O Arquivo dos Diários esteve presente em todas as instâncias e fases do STF (comité científico, residências de pesquisa e 
artísticas, assim como produção da performance final e criação de metodologias e identificação de valências inerentes à 
nova figura profissional visada pelo projecto, um elemento especializado em pesquisa arquivística direcionada à produção 
artística). O projecto beneficiou de 60% de financiamento a nível europeu ficando o arquivo responsável pela captação de 
40% dentro do território nacional. Para além de parcerias informais que facilitaram o patrocínio ao nível de algumas 
despesas o arquivo obteve da parte do município de Lisboa, no âmbito do apoio ao desenvolvimento de projectos e 
actividades culturais (RAAML), uma contribuição financeira que permitiu assegurar o co-financiamento. Esta candidatura foi 
avaliada com 84/100 pelo comité de apreciação da UE. 
 



 

 

 

1.4  
Igualdade de oportunidades na Entidade (concorre para o critério de seleção D.1) 
Descreva quais os instrumentos adotados nesta candidatura que assegurem a igualdade de oportunidades e de género. 
 

 
A gestão do projecto tem em conta os seguintes elementos para a implementação de planos de igualdade de género e de 
integração de minorias sociais.  
1) Planeamento da actividade:  contempla um manual de boas práticas que sistematiza os procedimentos sobre a integração 
equitativa de representatividade de gênero, etnia e nacionalidade quer ao nível da implantação do projecto quer relativo 
aos destinatários finais (quando mensuráveis). Esse manual tem em conta objectivos específicos, como percentagem de 
representação por categoria, códigos de conduta e procedimentos de não discriminação. Será monitorizado por tabelas de 
avaliação/auto-diagnóstico em todas as suas fases.  
2) Recursos humanos:  a equipa de coordenação é composta por duas mulheres. Relativamente à equipa de implantação do 
projecto (consultores externos - web designer, fotógrafo, design gráfico, etc.) existe uma representatividade feminina de 
70% e masculina de 30%. No que concerne aos dez mediadores culturais/sociais que farão o importante trabalho de 
preparação dos diários com os migrantes e refugiados e aos tradutores  o nosso planejamento estratégico encoraja que os 
mesmos sejam recrutados dentro das diferentes nacionalidades e etnias dentro das comunidades e com as quais 
estabelecemos parcerias de cooperação (sobretudo oriundos da China, Ucrânia, Cabo Verde, Brasil, Índia e Bangladesh). Os 
mediadores farão igualmente parte de uma acção de capacitação em que será desenvolvido um módulo relativo à igualdade 
de género no sentido da prevenção de práticas discriminatórias e da necessidade de reforço de uma maior participação das 
mulheres dentro do contexto das histórias de migração dentro de algumas comunidades. Por outro lado a estratégia de 
desenvolvimento enfoca na necessidade de uma abertura geracional contemplando diferentes faixas etárias e diferentes 
gerações. 
3) Destinatários finais: ao nível da população migrante (sessenta) que contribui com o seu testemunho, o projecto promove 
uma distribuição o mais democrática possível pelas diferentes nacionalidades e etnias e uma representatividade de 60% de 
mulheres e 40% de homens por considerarmos a necessidade de uma maior representação do feminino nos percursos 
migratórios. Relativamente aos destinatários finais das actividades públicas, como a exposição, documentário e encontros 
públicos de debate e apresentação de histórias e protagonistas, iremos promover, de acordo com o plano de comunicação, 
a participação activa das comunidades minoritárias e a ligação com os outros moradores no bairro. 
4) Comunicação: todas as ferramentas de comunicação serão desenvolvidas com base numa comunicação inclusiva do 
ponto de vista do género e de acessibilidade linguística, com a tradução quer para português quer para inglês. A edição em 
livro será bilingue (PT/EN) com excertos de diários nas línguas de origem. 

 
 

 
 

  2.   Identificação do Projeto 
 

2.1  Designação (máximo de 20 carateres) 
Inscrição do nome/designação, pelo qual o Projeto passará a ser identificado. 
 

 
DiáriosDeMigrantes 
 

 
 

2.2  Resumo do projeto (máximo de 500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1 e C) 
No procedimento de consulta pública, para votação dos residentes, será indicado o nome do projeto, o apoio solicitado em € e 
este resumo, seguido do link da publicação online da totalidade das memórias descritivas submetidas.  
 

 
"Diários de migrantes" pretende recolher a memória autobiográfica através da construção de diários pessoais que serão 
criados por migrantes e refugiados de diferentes nacionalidades que vivem nos Anjos, Mouraria e São Paulo. A partir 
desse acervo de sessenta diários que relata os percursos migratórios serão concebidos uma exposição interactiva, 



 

 

encontros públicos, a realização de um documentário sobre o projecto e uma edição em livro. Pretendemos promover o 
diálogo intercultural, a quebra de preconceitos e a integração de minorias dentro do espaço público. 
 

 
3. .   Descrição do Projeto 

 
3.1  Território(s) de Intervenção do Projeto (máximo de 2000 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 

Só são admitidos projetos cujo território de intervenção se circunscreva a um ou mais dos territórios da EDL (BIP/ZIP) do concurso 
a que concorre, conforme ponto 7 do Aviso específico e do Mapa constante do seu anexo F. Apresente evidências da localização 
do projeto, das atividades e da seleção dos destinatários finais. 
 

 
O Arquivo dos Diários tem a sua sede na Biblioteca de São Lázaro, na freguesia de Arroios, através de uma parceria de 
colaboração com a junta de Freguesia.  
Pretendemos intervir em três freguesias da cidade de Lisboa, Arroios, Santa Maria Maior e Misericórdia e trabalhar 
especificamente no bairro da Mouraria, Anjos e S. Paulo. Determinamos estes locais pela densidade de população migrante 
de várias proveniências, em particular da Índia, Bangladesh, China, Brasil e Cabo Verde, e pela existência de um grupo de 
pessoas com estatuto de refugiado.  
 
Actividades a levar a cabo nos territórios;  
Internas: Fases de implantação do projecto ao nível da criação de regulamentos internos, manuais de boas práticas, de 
diagnóstico e observação, implantação da comunicação e coordenação. 
Local: Anjos 
Externas: 
1. Mapeamento - selecção dos mediadores culturais dentros das diferentes comunidades, em colaboração com as juntas 

de freguesia, associações cooperantes e CNAIM, e mapeamento do território por forma a identificar os migrantes e 
refugiados interessados em colaborar no projecto. Local: Anjos, S. Paulo e Mouraria  

2. Capacitação - Capacitação da equipa de coordenação e dos mediadores culturais/sociais por forma a recolherem as 
memórias autobiográficas. Local: Anjos, S. Paulo e Mouraria  

3. Realização dos diários - acompanhamento e elaboração das memórias pessoais de percursos migratórios de sessenta 
pessoas. Local: Anjos, S. Paulo e Mouraria  

4. Eventos públicos 1 - Exposição de vídeo, imagem e texto sobre os diários criados.  Local: Junta de Freguesia de 
Arroios/Intendente/Sala Multiusos. Junta de Freguesia da Misericórdia/Sala de Exposições/Calçada do Combro. Junta 
de Freguesia de Santa Maria Maior /Sala de exposições/Rua dos Fanqueiros. 

Evento público 2- Encontros abertos com migrantes e população para partilha e diálogo comunitário. Apresentação 
de documentário sobre o processo de recolha  com relatos e excertos de memórias autobiográficas. Local: Anjos, 
S. Paulo e Mouraria (espaço ainda a designar. Ar livre) 

5. Edição de livro - compilação de diários selecionados (texto e fotografia). Local: Lançamento;  Junta de Freguesia de 
Arroios/Intendente/Sala Multiusos. Junta de Freguesia da Misericórdia/Sala de Exposições/Calçada do Combro. Junta 
de Freguesia de Santa Maria Maior /Sala de exposições/Rua dos Fanqueiros. 

 
3.2  Diagnóstico (máximo de 2000 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 

Identificar e caraterizar os principais problemas, necessidades, potencialidades e recursos existentes, caraterizando o contexto 
atual sobre o qual se pretende intervir; Identificar as fontes de obtenção de dados e a sua relação com o Diagnóstico da EDL. 
 

 
No universo académico, artístico e comunitário tem se verificado ao longo dos últimos anos um grande interesse pela 
memória individual enquanto construtora de um conhecimento mais abrangente  e democrático da nossa história colectiva 
e da nossa sociedade. As questões dos fluxos migratórios continuam na ordem do dia agravadas por  contextos sócio 
económicos cada vez mais frágeis e pelo crescimento por toda a Europa e em Portugal de ideias xenófobas e racistas. Este 
projecto reforça a sensibilização dos cidadãos para a questão das migrações, a promoção do diálogo intercultural e para a 
inclusão das minorias. 



 

 

Segundo diagnóstico social de Lisboa (2015-2016) as freguesias Santa Maria Maior, Arroios e Misericórdia têm a maior 
representatividade de comunidades estrangeiras (respectivamente 17,8% 14,1% e 11,3%). O Brasil é a nacionalidade mais 
representada (em 2011 com 32,3% de população), seguida da China (com um aumento entre 2008 e 2014 de 124,8%), Cabo 
verde, Roménia, Nepal, Angola, Índia e Ucrânia. Verifica-se igualmente entre 2008 e 2014 o aumento substancial de 
migrantes do Nepal (640,6%) e do Bangladesh (89,6%).  
As diferentes oportunidades de negócio devido à presença de múltiplos estabelecimentos comerciais de cariz étnico e a 
facilidade no arrendamento são factores decisivos para a escolha desses territórios. Em alguma dessa população migrante 
verifica-se o isolamento cultural por conta da incompreensão da língua portuguesa e pela convivência entre os seus pares 
(trabalham em grupo de negócios familiares apenas com membros das suas comunidades). Os residentes migrantes, 
oriundos, principalmente, da China, Bangladesh, Índia e Brasil trabalham essencialmente em serviços de hotelaria e turismo 
e em negócios próprios de comércio.  
O contexto actual de pandemia veio agravar a sua vulnerabilidade económica pela perda de emprego e de rendimentos. 
Por outro lado tem se agravado a componente discriminatória de algumas comunidades, primeiro da chinesa mas também 
de grupos de refugiados a residir na freguesia de Arroios/Anjos alvo de notícias na comunicação social. 
Este projecto promove a integração dessa população migrante mais vulnerável à exclusão social, proporcionando maior 
informação relativamente ao outro e à sua história e criando um tecido social mais inclusivo. 
. 
 
 

 
3.3  Objetivo Geral (máximo de 500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 

 O Objetivo Geral deve ser coerente com o diagnóstico e o problema social identificado. 
 

 
O projecto tem como objectivo geral a diminuição da exclusão social de comunidades migrantes e de pessoas com 
estatuto de refugiado que residam nos territórios de intervenção, Mouraria, São Paulo e Anjos. Promover o conhecimento 
da história particular e anónima de comunidades minoritárias por forma a permitir que a mesma seja reconhecida e 
incluída dentro da história colectiva. Com o conhecimento e diálogo aberto e franco é possível a criação de mecanismos 
de empatia, a quebra de estereótipos e preconceitos, a diminuição de comportamentos racistas e xenófobos e a 
construção de uma relação intercultural franca e integrada das minorias no espaço público. 
 

 
3.4  Objetivo (s) Específicos (máximo de 2500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 

Devem concorrer para o objetivo Geral do Projeto e enquadrar o plano de atividades a apresentar. 
 

 
Face ao objectivo de diminuição da exclusão social por parte de grupos minoritários “Diários de migrantes” traça como 
objectivos específicos: 

1. Conhecimento do território de intervenção em relação à especificidade de comunidades estrangeiras residentes 
(nacionalidades, gênero, profissões, escolaridade, etc.) 
Actividade prevista: Mapeamento e diagnóstico dos territórios. 

 
2. Aumento da capacitação de mediadores culturais/sociais aptos a intervir no território para este projecto e no 
futuro.  

Actividade prevista: capacitação de 20 mediadores e selecção de 10 mediadores para o desenvolvimento do 
projecto. 

 
3. Conhecimento da história de percursos migratórios pessoais e colectivos. O Arquivo dos Diários no seu trabalho de 
recolha da memória autobiográfica reconhece a importância do testemunho anónimo, transversal a toda a sociedade para 
um conhecimento mais democrático da nossa história e a integração de todos e todas no espaço comum. Dando voz e 
tornando visíveis as experiências de minorias e populações mais vulneráveis à exclusão inscreve-se como imprescindível na 
persecução deste objectivo. Em territórios tão diversificados do ponto de vista das nacionalidades, culturas e etnias, o 
conhecimento dos nossos pares, dando conta do seu percurso de viagem, motivações, jornada e lutas diárias, revela-se 
fundamental para o combate à intolerância, à xenofobia e o racismo. 
            Actividade prevista: acompanhamento e elaboração de 60 diários. 



 

 

             
4. Promover a integração das pessoas migrantes.. 

Actividade prevista: eventos públicos 
 
5. Aumento do diálogo intercultural 

Pretende-se neste objectivo aproximar a comunidade, integrando os diferentes grupos e estreitando os laços de 
pertença ao território. 
Actividade prevista: eventos públicos 

 
6. Reconhecimento da multiplicidade das histórias migrantes a nível nacional 

Actividade prevista: Difusão da edição do livro em Portugal.  
 

 
3.5  Destinatários (máximo de 2500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1 e B.1) 

Identificar e caraterizar as pessoas para quem o projeto irá direcionar e implementar a sua intervenção. 
Só são admitidos projetos cujo Destinatários se circunscrevam a um ou mais dos territórios da EDL (BIP/ZIP) do concurso a que 
concorre, conforme ponto 7 do Aviso específico e do Mapa constante do seu anexo F.  
Descreva os mecanismos a utilizar na seleção dos destinatários finais para o cumprimento daquele  requisito. 
 

Os destinatários são migrantes e refugiados, jovens e adultos, que residam nos bairros da Mouraria, Anjos e S. Paulo, 
pertencentes às comunidades mais representativas. 
 
De acordo com o objectivo 2- aumento da capacitação de jovens e adultos - os destinatários finais são 10. Faremos a 
selecção, em parceria com as juntas de freguesia e associações,de moradores, de 20 interessados em frequentar a acção de 
capacitação para mediadores culturais/sociais, com a função de diagnóstico, acompanhamento e recolha de memórias 
autobiográficas. Serão selecionados para desenvolver esse trabalho 10 pessoas, ficando as restantes capacitadas com 
ferramentas para trabalhos semelhantes.  
Nº de horas de capacitação -  1º módulo- processos e ferramentas de diagnóstico (8h) 
                                                      2º modulo - processos e ferramentas de recolha diarística (8h) 
                                                      3º módulo - processos de análise de material autobiográfico (8h)  
 
De acordo com o objectivo 3 - conhecimento da história de percursos migratórios -  os destinatários finais são 60 jovens e 
adultos, numa representação de 60% de mulheres e 40% de homens (pela necessidade da divulgação de autobiografias no 
feminino). Esses destinatários serão seleccionados através de um primeiro mapeamento do território a ser levado a cabo 
por 5 mediadores culturais/sociais (num total de 10 pretendemos que no mínimo 5 habitem dentro dos territórios). Esse 
mediadores farão um diagnóstico das diferentes comunidades em cada bairro (género, idades, profissões, escolaridade, etc) 
ao mesmo tempo que agregam interessados na elaboração dos diários. Para a monitorização da actividade serão elaboradas 
fichas diagnóstico. 
 
De acordo com o objectivo 4 e 5 - promover a integração das pessoas migrantes e o diálogo intercultural - os destinatários 
finais são designadamente; 
300 - (três exposições em cada bairro/média de 100 pessoas por território. 
240 - (3 encontros públicos em cada bairro/média de 80 participantes por território. 
120 - (distribuição de 40 exemplares por cada bairro) 
A monitorização dos destinatários far-se-á através de folhas de presença em que se fará o registo do código postal dos 
visitantes. 

 
3.6  Quadro de Atividades com Destinatários finais e de preparação, implementação e acompanhamento 

(concorre para o critério de seleção A.1 e B.1) 
Insira aqui “Quadro de Atividades de preparação, implementação e acompanhamento” do Anexo D Orçamento 
 



 

 

 
 

3.7  Parceria e Colaboração (máximo de 2500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1, B.3) 
Identificar e descrever a complementaridade da intervenção/projeto, com o(s) demais projeto(s) no(s) território(s); as 
estratégias para o estabelecimento de processos de colaboração, de partilha de recursos, de participação ativa e a identificação 
dos contributos dados. 

 
 

 

Para a implementação e desenvolvimento deste projecto contamos até à data com os seguintes parceiros; 
CNAIM - participa nesta operação com a identificação de mediadores culturais/sociais e participantes 
(diaristas/destinatários finais). Apoio com a identificação de uma bolsa de tradutores de diferentes línguas. Cedência de 
espaço para reuniões para desenvolvimento do projecto. Promoção e divulgação  nos seus canais de informação e mail list 
do projecto; gênese, fases e concretização. 
 
As Juntas de Freguesia participam no projecto com: partilha de contactos com a sua rede (associações e particulares), apoio 
logístico (cedência de espaço para reuniões e eventos públicos, apoio na implementação de actividades públicas - licenças, 
transporte, equipamentos e captação de público dentro dos territórios - e apoio à divulgação do projecto - online e no 
território. 
São designadamente; 
a. Junta de Freguesia de Arroios - A junta tem participação e experiência em projectos similares que visam a 
integração migrantes e promoção da interculturalidade, numa estreita relação com a sua comunidade e com as associações 

Identificação da atividade 
Identificação de áreas:

(emprego, educação e inclusão)

Identificação do/s objetivo/s específico/s

do projeto para o qual concorre

Nº de

participantes

Duração da

atividade

(horas)

2020

Duração da

atividade

(horas)

2021

Duração da

atividade

(horas)

2022

Duração da

atividade

(horas)

2023

Total

horas

5- Realização de diários Inclusão Conhecimento da história de percursos migratórios pessoais e colectivos. 60 0 28 0 0 1680

6- Exposição Inclusão Promover a integração das pessoas migrantes. Aumento do diálogo intercultural. 100 0 0 3 0 300

7- Encontros públicos Inclusão Promover a integração das pessoas migrantes. Aumento do diálogo intercultural. 80 0 0 3 0 240

8- Edição Livro Inclusão
Reconhecimento da multiplicidade das histórias migrantes a nível nacional

40 0 0 0 3 120

0 0 0 0 0 0

280 0 28 6 3 2340

Identificação da atividade 
Descrição da atividade

(max 250 carateres)

Identificação do/s objetivo/s específico/s

do projeto para o qual concorre
2020 2021 2022 2023

1. Implantação da gestão 

do projecto

Criação do regulamento interno do projecto, manual de 

boas práticas, fichas diagnóstico de acompanhamento e 

definição da gestão financeira do projecto.
Conhecimento do território de intervenção x

2. Implementação dos 

suportes de comunicação 

do projecto

1- Criação de website do projecto e redes sociais 

(facebook e instagram) que estarão disponíveis ao longo 

de todas as fases do mesmo, alimentados com fotos, 

texto, vídeo e podcasts.

 2- Desenvolvimento de materiais gráficos iniciais 

(manual de regulamento e flyers informativos.)

3- Impressão de materiais gráficos

4- Captação de primeiras fotos e vídeos dos territórios e 

do processo de trabalho.

Promover a integração das pessoas migrantes. Aumento do diálogo 

intercultural. 
x

3.Selecção e capacitação da 

equipa (gestores e 

mediadores)

1- Seleção de 10 mediadores culturais, dentro dos 

territórios. 2- Capacitação de gestores com um técnico (a 

designar) que tenha experiência em projectos do mesmo 

género 3- Capacitação dos medidores com um técnico (a 

designar).

Aumento da capacitação de mediadores culturais/sociais x

4- Mapeamento

Mapeamento dos território por forma a identificar os 

migrantes e refugiádos dentro das várias comunidades 

interessados em participar no projecto

Conhecimento do território de intervenção x

Criação da comunicação com uma 

equipa multidisciplinar na área do 

webdesigne e do design gráfico.

Workshops com consultores 

convidados dirigido à equipa de 

coordenação e à equipa de 

mediadores culturais. Sala de 

trabalho disponibilizada pelo 

Cnaim e pela Junta de Freguesia de 

Arroios.

Equipa de 10 mediadores culturais.  

Sala de trabalho disponibilizada 

pelo Cnaim e pela Junta de 

Freguesia de Arroios.

Recursos utilizados

(max 250 caracteres)

Atividades com Destinatários Finais

Atividades de preparação, implementação e acompanhamento



 

 

implementadas no seu território (ex. 1/11 volta ao mundo em Arroios/promoção de onze semanas culturais- workshops, 
exposições, música, cinema, etc. -  integrando onze nacionalidades diferentes).  
b. Junta de Freguesia de Santa Maria Maior - a JFSMM tem desenvolvido e implementado trabalho de integração de 
comunidades migrantes em paralelo com as associações no terreno. Coopera de forma activa com a associação Renovar a 
Mouraria que, desde 2008, desenvolve um importante trabalho de integração social de minorias. A JFSMM possui 
igualmente mecanismos de diagnóstico, tendo uma comissão social que reúne escolas, associações, etc, por forma a 
promover a inclusão.  
c. Junta de Freguesia da Misericórdia - a JFM desenvolve uma estreita relação com as associações locais de migrantes 
(Casa do Brasil, B.Leza Associação, Centro Intercultura Cidade, etc.), com as escolas e com membros informais.  
 
As associações cooperantes estão sediadas nos territórios de intervenção e apoiam este projecto com: a facilitação dos 
contactos dentro das comunidades, identificação de mediadores sociais/culturais dentro das diferentes comunidades, 
identificação de diaristas, apoio às actividades públicas (apresentação de pequenas performances ou depoimentos), 
promoção do projecto através dos seus canais e apoio à captação de público dentro dos territórios. 
Estão elaborados protocolos com o Centro Interculturas Cidade, que promove desde 2004 o desenvolvimento local em 
especial nas comunidade migrantes, com enfoque em África (Angola, Cabo Verde e Guiné). A Ishartes: Associação Cultural; 
actua na herança indiana criando uma plataforma para, através da cultura, educação, etc, promover uma melhor integração. 
A Associação dos Ucranianos em Portugal, que reúne uma parte significativa da comunidade ucraniana a residir em Lisboa. 
Esperamos ainda firmar parcerias com a Casa do Brasil, a Escola Chinesa e com a associação Renovar a Mouraria. 

 

 
  
 
 

3.8  Caráter de Inovação (máximo de 2500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 
Descrever e fundamentar o caráter inovador e/ou experimental do projeto, no contexto do território e/ou dos destinatários.  
 

 
O projecto que indicamos como referência no espaço europeu foi lançado em 2012 em Pieve Santo Stefano, Itália pelo 
Archivio Diaristico Nazionale, com o nome DIMMI: Diari multimediali migranti. Esse projecto foi elaborado em colaboração 
com associações de nove regiões de itália, e conta actualmente com quarenta e sete parceiros, com o intuito de recolher e 
valorizar as histórias e percursos de migração. Articula-se em três níveis, formação, integração de uma ampla rede de 
beneficiários, recolha e preservação das histórias e uma campanha de comunicação para a difusão e valorização dessa 
histórias para um público mais amplo. Tem realizado periodicamente um concurso de diários de migrantes e a consequente 
publicação de uma selecção de histórias. Tem realizado workshops e acções de formação nas escolas (dirigidas a 3400 
estudantes) sobre o conto autobiográfico neste contexto promovido encontro públicos entre comunidades migrantes e 
residentes nos territórios. Em 2020 irá apresentar a sua quinta edição. O projecto é amplamente divulgado em Itália, 
resultado dos milhares de diários que tem recebido, do impacto que a sua divulgação tem tido na sociedade por criar 
pensamento crítico em torno dos fenômenos migratórios, da xenofobia e do racismo bem presentes na sociedade italiana 
de hoje e na europeia. Ao nível da implantação e desenvolvimento o nosso projecto diverge relativamente a:  
a. Em Itália os migrantes são acompanhados por técnicos de diferentes associações e organismos  na redação dos 
diários. Nesta candidatura os mediadores culturais/sociais são selecionados dentro das comunidades criando oportunidades 
de trabalho, capacitação e inclusão social. 
b. O nosso projecto propõe para além da recolha e acervo a transformação do material autobiográfico em conteúdos 
de intervenção artística e social (exposição interactiva e documentário). 
c. O nosso projecto inclui na sua fase de desenvolvimento e  apresentação pública a intervenção dos destinatários 
finais (migrantes), pela sugestão de novos participantes, pela sugestão de espaços de apresentação pública (encontro de 
debate ao ar livre), pelo acompanhamento periódico das gravações do filme documentário e das informações a circular nos 
canais de divulgação. 
 
O projecto que temos como referência dentro de Portugal, Lisboa, chama-se Enciclopédia de Migrantes. Um projecto 
experimental que reúne 400 testemunhos de vida de migrantes em forma de carta (dirigida a alguém do local de partida). 
As cartas foram compiladas em oito cidades (Rennes, Brest, Nantes, Gijón, Cádis, Porto, Lisboa e Gibraltar) e o projecto 
contou com a participação de oito parceiros operacionais, entre universidades, museus, associações, etc.Em Lisboa o 



 

 

desenvolvimento ficou a cargo da Associação Renovar a Mouraria. Ao nível da implantação e desenvolvimento o nosso 
projecto diverge relativamente a;  
a. Criação de uma história de migração mais elaborada do ponto de vista pessoal (motivações, escolhas e caminhos). 
b. Maior número de registos e por isso uma maior possibilidade de percepção da história anónima migrante. 
c. Criação de um acervo em diferentes dispositivos para além dos textuais (vídeo, imagem, áudio ou mistos). 
A participação activa dos destinatários finais e do mapeamento do território será monitorizada através de fichas de 
diagnóstico e de observação. 

 
 

4. .   Orçamento e contratações 
 

4.1  Quadro “Resumo Orçamentos” (concorre para o critério de seleção A.1) 
Inserir aqui Quadro Resumo do Anexo D Orçamento  

2020 2021 2022 2023 Total %

2. Encargos com Consultores 0,00 € 13 004,00 € 9 990,50 € 3 388,00 € 26 382,50 € 20%

2,3 Consultores 0,00 € 10 204,00 € 9 090,50 € 2 988,00 € 22 282,50 € 17%

2.3.1 Consultores Internos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

2.3.2 Consultores Externos 0,00 € 10 204,00 € 9 090,50 € 2 988,00 € 22 282,50 € 17%

2,99 Outros encargos com formadores e consultores 0,00 € 2 800,00 € 900,00 € 400,00 € 4 100,00 € 3%

3. Encargos com pessoal afeto à operação 0,00 € 41 931,12 € 27 171,12 € 13 785,56 € 82 887,80 € 64%

3,1 Remunerações com pessoal interno 0,00 € 26 174,48 € 26 174,48 € 13 087,24 € 65 436,20 € 51%

3,2 Remunerações com pessoal externo 0,00 € 12 000,00 € 0,00 € 0,00 € 12 000,00 € 9%

3,3 Deslocações e estadias 0,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 1 200,00 € 1%

3,99 Outros encargos com pessoal afeto à operação 0,00 € 3 356,64 € 596,64 € 298,32 € 4 251,60 € 3%

4. Encargos com Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação 0,00 € 6 913,00 € 9 950,54 € 3 284,00 € 20 147,54 € 16%

4,2 Aquisição de bens e serviços 0,00 € 1 473,00 € 2 778,00 € 2 264,00 € 6 515,00 € 5%

4.2.1 Informação e publicidade 0,00 € 348,00 € 448,00 € 24,00 € 820,00 € 1%

4.2.99 Outros Encargos com aquisição de bens e serviços 0,00 € 1 125,00 € 2 330,00 € 2 240,00 € 5 695,00 € 4%

4,4 Rendas, Alugueres e Amortizações 0,00 € 1 600,00 € 5 132,54 € 0,00 € 6 732,54 € 5%

4,5 Encargos Gerais 0,00 € 1 080,00 € 1 080,00 € 540,00 € 2 700,00 € 2,1%

4,99 Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação 0,00 € 2 760,00 € 960,00 € 480,00 € 4 200,00 € 3%

99. Outros Encargos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

11. OCS - Montante Fixo (Opção Custos Simplificados) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%

0,00 € 61 848,12 € 47 112,16 € 20 457,56 € 129 417,84 € 100%

0% 48% 36% 16% 100%

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

0,00 € 61 848,12 € 47 112,16 € 20 457,56 € 129 417,84 € 100%

0,00 € 9 277,22 € 7 066,82 € 3 068,63 €

Custos da Operação

Total (encargos):

Adiantamento anual inicial:

Montante (Financiamento) Solicitado:

Receitas Próprias (da Operação):

% de anualização do orçamento:



 

 

 
4.2  Quadro “2. Encargos com Consultores” (concorre para o critério de seleção B.2) 

Inserir aqui Quadro 2. Encargos com Consultores do Anexo D Orçamento  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome Completo do Consultor/a

ou "por recrutar"
Função na Operação

valor hora

c/IVA >36.9€

nº horas

2020

nº horas

2021

nº horas

2022

nº horas

2023

total de

horas
2020 2021 2022 2023 Total

por recrutar fotografo 24,60 € 0 70 20 0 90 0,00 € 1 722,00 € 492,00 € 0,00 € 2 214,00 €

por recrutar tradutores 2 20,00 € 0 40 20 0 60 0,00 € 800,00 € 400,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar tradutores 2 20,00 € 0 40 20 0 60 0,00 € 800,00 € 400,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar tradutores 3 20,00 € 0 40 20 0 60 0,00 € 800,00 € 400,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar tradutores 4 20,00 € 0 40 20 0 60 0,00 € 800,00 € 400,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar tradutores 5 20,00 € 0 40 20 0 60 0,00 € 800,00 € 400,00 € 0,00 € 1 200,00 €

0,00 € 5 722,00 € 2 492,00 € 0,00 € 8 214,00 €

Nome Completo do Consultor/a

ou "por recrutar"
Função na Operação

valor hora

c/IVA >36.9€

nº horas

2020

nº horas

2021

nº horas

2022

nº horas

2023

total de

horas
2020 2021 2022 2023 Total

por recrutar webdesigner 24,90 € 0 60 20 20 100 0,00 € 1 494,00 € 498,00 € 498,00 € 2 490,00 €

por recrutar realizador vídeo 24,90 € 0 60 40 0 100 0,00 € 1 494,00 € 996,00 € 0,00 € 2 490,00 €

por recrutar assessor de imprensa 24,90 € 0 0 50 0 50 0,00 € 0,00 € 1 245,00 € 0,00 € 1 245,00 €

por recrutar
coordenador editorial 

livro
24,90 € 0 0 40 90 130 0,00 € 0,00 € 996,00 € 2 241,00 € 3 237,00 €

por recrutar designer gráfico 24,90 € 0 60 30 10 100 0,00 € 1 494,00 € 747,00 € 249,00 € 2 490,00 €

por recrutar curador exposição 24,90 € 0 0 60 0 60 0,00 € 0,00 € 1 494,00 € 0,00 € 1 494,00 €

por recrutar
técnico som encontro 

públicos
24,90 € 0 0 25 0 25 0,00 € 0,00 € 622,50 € 0,00 € 622,50 €

0,00 € 4 482,00 € 6 598,50 € 2 988,00 € 14 068,50 €

2.3.2.1 - Consultores externos (recibo verde) afectos à operação, RESIDENTES no território de intervenção EDL

2.3. Consultores

2.3.2.2 - Consultores externos (recibo verde) afectos à operação, NÃO RESIDENTES no território de intervenção EDL



 

 

4.3  Quadro “3. Encargos com Pessoal” (concorre para o critério de seleção B.2) 
Inserir aqui Quadro 3. Encargos com Pessoal do Anexo D Orçamento  
 

 
 
 
 
 

Nome Completo do

Trabalhador/a ou "por recrutar"

Perfil 

Profissional
Vínculo à Entidade

Vencimento

Mensal Base

% 

afectação

13º e 14º

meses /12

Subsidio Alimentação

até 4,77€/dia trabalho

(médio a 12 meses)

Prest. Social

(ONGs 22,3%) *

Total

Mensal

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

por recrutar Técnico superior
Contrato

Tempo Indeterminado
0,00 € 100% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 12 12 12 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nome Completo do

Trabalhador/a ou "por recrutar"

Perfil 

Profissional
Vínculo à Entidade

Vencimento

Mensal Base

% 

afectação

13º e 14º

meses /12

Subsidio Alimentação

até 4,77€/dia trabalho

(médio a 12 meses)

Prest. Social

(ONGs 22,3%)

Total

Mensal

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Isabel Mões Gestor Contrato com termo 700,00 € 100% 116,67 € 91,82 € 182,12 € 1 090,60 € 0 12 12 6 0,00 € 13 087,24 € 13 087,24 € 6 543,62 € 32 718,10 €

Clara Barbacini Gestor Contrato com termo 700,00 € 100% 116,67 € 91,82 € 182,12 € 1 090,60 € 0 12 12 6 0,00 € 13 087,24 € 13 087,24 € 6 543,62 € 32 718,10 €

0,00 € 26 174,48 € 26 174,48 € 13 087,24 € 65 436,20 €

Nome Completo do

Trabalhador/a ou "a designar"

Perfil 

Profissional
Vínculo à Entidade

nº 

reuniões

2020

nº 

reuniões

2021

nº 

reuniões

2022

nº reuniões

2023
2020 2021 2022 2023 Total

a designar
Outros:

"Presidente Direção"
Outros: "eleito" 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

a designar
Outros:

"Tesoureiro"
Outros: "eleito" 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nome Completo do

Voluntário/a ou "por recrutar"

Perfil 

Profissional
Vínculo à Entidade

Bolsa

Mensal

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

por rectutar Técnico Voluntário 120,00 € 0 10 0 0 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar Técnico Voluntário 120,00 € 0 10 0 0 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar Técnico Voluntário 120,00 € 0 10 0 0 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar Técnico Voluntário 120,00 € 0 10 0 0 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar Técnico Voluntário 120,00 € 0 10 0 0 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

0,00 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 €

Nome Completo do

Voluntário/a ou "por recrutar"

Perfil 

Profissional
Vínculo à Entidade

Bolsa

Mensal

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

por recrutar Técnico Voluntário 120,00 € 0 10 0 0 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar Técnico Voluntário 120,00 € 0 10 0 0 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar Técnico Voluntário 120,00 € 0 10 0 0 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar Técnico Voluntário 120,00 € 0 10 0 0 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

por recrutar Técnico Voluntário 120,00 € 0 10 0 0 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

0,00 € 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 €

Custo médio

Unitário

Noites  p/

deslocação

Nº 

pessoas

Deslocações

2020
2020 2021 2022 2023 Totais

50,00 € N/A 2 0 0,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 1 200,00 €

75,00 € 1 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 1 200,00 €

Horas / Ano
Nº Trabalhadores

2020
2020 2021 2022 2023 Total

40 0 0,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 1 600,00 €

Nº Salários

2020
2020 2021 2022 2023 Total

0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nº Salários

2020
2020 2021 2022 2023 Total

0 0,00 € 3 312,00 € 552,00 € 276,00 € 4 140,00 €

Nº Salários

2020
2020 2021 2022 2023 Total

0 0,00 € 44,64 € 44,64 € 22,32 € 111,60 €

0,00 € 3 356,64 € 596,64 € 298,32 € 4 251,60 €

Nº Salários

2023

Nº Salários

2022

00

Nº Salários

2021

0

Seguro de Trabalho

4

0

4

0

Valor mensal médio

Valor médio Hora

10,00 €

Nº Salários

2023

Nº Salários

2022

3.2.2 - Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com NÃO RESIDENTES no território de intervenção EDL

No valor do "Passe Municipal"

Medicina no Trabalho

Seguro de Trabalho segundo média mensal por trabalhador e nº de salários 24

Nº Salários

2021

23,00 €

Valor mensal médio

30,00 €

3.3. Deslocações e Estadias

3.99 Outros encargos com pessoal afeto à operação

Estadias em atividades no âmbito da operação

Deslocações

2022

Deslocações

2023
Despesas com deslocações e estadias com o pessoal interno

Deslocações em atividades no âmbito da operação

Subsídio Transporte

4

3.1. Remunerações com pessoal interno

3.1.1 - Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, SEM TERMO E/OU RESIDENTE no território de intervenção EDL

3.1.2 - Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no território de intervenção EDL

Formação do pessoal afecto à operação (com contrato de trabalho)
Nº Trabalhadores

2021

Nº Trabalhadores

2022

Nº Trabalhadores

2023

Formação anual por trabalhador nos termos das obrigações da Entidade Patronal 2 2 0

3,72 €

Valor mensal médio

0

Nº Salários

2021

Nº Salários

2022

6

Nº Salários

2023

12

Medicina no Trabalho segundo média mensal por trabalhador e nº de salários

144

12 12

Deslocações

2021

0,00 €

0,00 €

"Senha de Presença"

até 83,94€ por reunião de Orgão Social

3.1.3 - Remunerações de pessoal dirigente (eleitos para os Órgãos Sociais da Entidade, quando aplicável)

Mediador Cultural 8

Mediador Cultural 9

Função na 

Operação

Mediador Cultural 6

Mediador Cultural 7

Mediador Cultural 1

Função na 

Operação

Mediador Cultural 2

Mediador Cultural 3

Mediador Cultural 4

Mediador Cultural 5

3.2. Remunerações com pessoal Externo

3.2.1 - Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de intervenção EDL

Mediador Cultural 10



 

 

4.4  Quadro “4. Encargos com preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação” 
(concorre para o critério de seleção A.1) 
Inserir aqui Quadro 4. Encargos com preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do Anexo D Orçamento  
 

 
 

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Alojamento website 4,00 € 100% 0 12 12 6 0,00 € 48,00 € 48,00 € 24,00 € 120,00 €

Materiais gráficos divulgação projeto 300,00 € 100% 0 1 0 0 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 €

Material grafico EXPOSIÇÃO (fotografias e material divulgação) 400,00 € 100% 0 0 1 0 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 €

0,00 € 348,00 € 448,00 € 24,00 € 820,00 €

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Serviços de contabilidade 80,00 € 100% 0 12 12 6 0,00 € 960,00 € 960,00 € 480,00 € 2 400,00 €

Impressão livro 1 700,00 € 100% 0 0 0 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 700,00 € 1 700,00 €

montagem e desmontagem exposição 450,00 € 100% 0 0 1 0 0,00 € 0,00 € 450,00 € 0,00 € 450,00 €

suportes físicos exposição e embalagens material 800,00 € 100% 0 0 1 0 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 €

telemóvel 10,00 € 100% 0 12 12 6 0,00 € 120,00 € 120,00 € 60,00 € 300,00 €

Router 45,00 € 100% 0 1 0 0 0,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00 € 45,00 €

0,00 € 1 125,00 € 2 330,00 € 2 240,00 € 5 695,00 €

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Arrendamento de Instalações permanentes e pontuais no âmbito da 

Operação
200,00 € 100% 0 8 4 0 0,00 € 1 600,00 € 800,00 € 0,00 € 2 400,00 €

Amortização de Instalações permanentes e pontuais no âmbito da 

Operação
0,00 € 100% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aluguer de Equipamento de suporte à Operação (EXPOSIÇÃO) 547,09 € 100% 0 0 6 0 0,00 € 0,00 € 3 282,54 € 0,00 € 3 282,54 €

Aluguer de Equipamento de suporte à Operação (ENCONTROS PÚBLICOS) 220,00 € 100% 0 0 3 0 0,00 € 0,00 € 660,00 € 0,00 € 660,00 €

Amortização de Equipamento de suporte à Operação 0,00 € 100% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aluguer de viatura para transporte de participantes ("destinatários") e 

material exposição
130,00 € 100% 0 0 3 0 0,00 € 0,00 € 390,00 € 0,00 € 390,00 €

Aluguer de licenças Software 0,00 € 100% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 1 600,00 € 5 132,54 € 0,00 € 6 732,54 €

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Despesas gerais de manutenção de equipamentos e instalações 0,00 € 100% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Despesas correntes com energia elétrica 0,00 € 100% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Despesas correntes com água 0,00 € 100% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e dados) 50,00 € 100% 0 12 12 6 0,00 € 600,00 € 600,00 € 300,00 € 1 500,00 €

Despesa com de limpeza de instalações 0,00 € 100% 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Materiais consumíveis (economato, etc). 20,00 € 100% 0 12 12 6 0,00 € 240,00 € 240,00 € 120,00 € 600,00 €

Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks,etc.) 20,00 € 100% 0 12 12 6 0,00 € 240,00 € 240,00 € 120,00 € 600,00 €

0,00 € 1 080,00 € 1 080,00 € 540,00 € 2 700,00 €

custo

mensal

%

afectação

nº meses

2020

nº meses

2021

nº meses

2022

nº meses

2023
2020 2021 2022 2023 Total

Despesas com actividades de capacitação 1 800,00 € 100% 0 1 0 0 0,00 € 1 800,00 € 0,00 € 0,00 € 1 800,00 €

Acompanhamento e avaliação 80,00 € 100% 0 12 12 6 0,00 € 960,00 € 960,00 € 480,00 € 2 400,00 €

0,00 € 2 760,00 € 960,00 € 480,00 € 4 200,00 €

4.4 Rendas, Alugueres e Amortizações

4.2.1 Informação e publicidade

4.2 Aquisição de bens e serviços

4.2.99 Outros Encargos com aquisição de bens e serviços

4.99 Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação

4.5 Encargos Gerais



 

 

4.5  “Quadro de procedimentos de Contratação do CCP” (concorre para o critério de seleção A.1) 
Inserir aqui Quadro de procedimentos de Contratação do CCP do Anexo D Orçamento  
 

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

CT_1_2021 3.1.2
Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no 

território de intervenção EDL
Gestão do projecto art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 32 718,10 € 30 meses

CT_2_2021 3.1.2
Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no 

território de intervenção EDL
Gestão do projecto art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 32 718,10 € 30 meses

CV_R_1_2021 3.2.1
Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de 

intervenção EDL
Mediação cultural art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 1 200,00 € 10 meses

CV_R_2_2021 3.2.1
Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de 

intervenção EDL
Mediação cultural art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 1 200,00 € 10 meses

CV_R_3_2021 3.2.1
Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de 

intervenção EDL
Mediação cultural art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 1 200,00 € 10 meses

CV_R_4_2021 3.2.1
Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de 

intervenção EDL
Mediação cultural art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 1 200,00 € 10 meses

CV_R_5_2021 3.2.1
Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de 

intervenção EDL
Mediação cultural art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 1 200,00 € 10 meses

CV_N_1_2021 3.2.2
Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com Não RESIDENTES no território 

de intervenção EDL
Mediação cultural art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 1 200,00 € 10 meses

CV_N_2_2021 3.2.2
Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com Não RESIDENTES no território 

de intervenção EDL
Mediação cultural art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 1 200,00 € 10 meses

CV_N_3_2021 3.2.2
Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com Não RESIDENTES no território 

de intervenção EDL
Mediação cultural art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 1 200,00 € 10 meses

CV_N_4_2021 3.2.2
Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com Não RESIDENTES no território 

de intervenção EDL
Mediação cultural art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 1 200,00 € 10 meses

CV_N_5_2021 3.2.2
Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com Não RESIDENTES no território 

de intervenção EDL
Mediação cultural art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 1 200,00 € 10 meses

OE_1_2021 3,99 Outros encargos Seguro de trabalho x 4 140,00 € 30 meses

OE_2_2021 3,99 Outros encargos Serviços de Medicina no Trabalho x 111,60 € 30 meses

CE_1_2021 2.3.2.1 Consultores externos - fotógrafo Consultoria especializada de apoio à operação x 2 214,00 € 2 anos

CE_2_2021 2.3.2.1 Consultores externos - tradutor 1 Consultoria especializada de apoio à operação x 1 200,00 € 7 meses

CE_3_2021 2.3.2.1 Consultores externos - tradutor 2 Consultoria especializada de apoio à operação x 1 200,00 € 7 meses

CE_4_2021 2.3.2.1 Consultores externos - tradutor 3 Consultoria especializada de apoio à operação x 1 200,00 € 7 meses

CE_5_2021 2.3.2.1 Consultores externos - tradutor 4 Consultoria especializada de apoio à operação x 1 200,00 € 7 meses

CE_6_2021 2.3.2.1 Consultores externos - tradutor 5 Consultoria especializada de apoio à operação x 1 200,00 € 7 meses

CE_7_2021 2.3.2.2 Consultores externos - webdesigner Consultoria especializada de apoio à operação x 2 490,00 € 30 meses

CE_8_2021 2.3.2.2 Consultores externos - realizador vídeo Consultoria especializada de apoio à operação x 2 490,00 € 2 anos

CE_9_2021 2.3.2.2 Consultores externos - designer gráfico Consultoria especializada de apoio à operação x 2 490,00 € 30 meses

IP_1_2021 4.2.1 Informação e publicidade Alojamento website x 120,00 € 30 meses

IP_2_2021 4.2.1 Informação e publicidade Materiais gráficos divulgação projeto x 300,00 € 1 ano

ED_1_2021 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Serviços de Contabilidade x 2 400,00 € 30 meses

ED_2_2021 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Comunicações - telemóvel x 300,00 € 30 meses

ED_3_2021 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Comunicações - router x 45,00 € 30 meses

RA_1_2021 4.4 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Arrendamento de Instalações permanentes e pontuais no âmbito da Operação x 2 400,00 € 1 ano

EG_1_2021 4.5 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e dados) x 1 500,00 € 30 meses

EG_2_2021 4.5 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Materiais consumíveis (economato, etc). x 600,00 € 30 meses

EG_3_2021 4.5 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks,etc.) x 600,00 € 30 meses

DAA_1_2021 4.99 Encargos Gerais com a Operação Despesas com actividades de capacitação x 1 800,00 € 1 mês

DAA_2_2021 4.99 Encargos Gerais com a Operação Acompanhamento e avaliação x 2 400,00 € 30 meses

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

CT_1_2022 3.1.2
Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no 

território de intervenção EDL
Gestão do projecto art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 0,00 € 30 meses

CT_2_2022 3.1.2
Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no 

território de intervenção EDL
Gestão do projecto art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 0,00 € 30 meses

OE_1_2022 3,99 Outros encargos Seguro de trabalho x 0,00 € 30 meses

OE_2_2022 3,99 Outros encargos Serviços de Medicina no Trabalho x 0,00 € 30 meses

CE_1_2022 2.3.2.1 Consultores externos - fotógrafo Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 2 anos

CE_2_2022 2.3.2.1 Consultores externos - tradutor 1 Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 7 meses

CE_3_2022 2.3.2.1 Consultores externos - tradutor 2 Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 7 meses

CE_4_2022 2.3.2.1 Consultores externos - tradutor 3 Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 7 meses

CE_5_2022 2.3.2.1 Consultores externos - tradutor 4 Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 7 meses

CE_6_2022 2.3.2.1 Consultores externos - tradutor 5 Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 7 meses

CE_7_2022 2.3.2.2 Consultores externos - webdesigner Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 30 meses

CE_8_2022 2.3.2.2 Consultores externos - realizador vídeo Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 2 anos

CE_9_2022 2.3.2.2 Consultores externos - designer gráfico Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 30 meses

IP_1_2022 4.2.1 Informação e publicidade Alojamento website x 0,00 € 30 meses

IP_3_2022 4.2.1 Informação e publicidade Materiais gráficos divulgação projeto x 0,00 € 1 ano

IP_4_2022 4.2.1 Informação e publicidade Material grafico EXPOSIÇÃO (fotografias e material divulgação) x 400,00 € 1 ano

ED_1_2022 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Serviços de Contabilidade x 0,00 € 30 meses

ED_2_2022 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Comunicações - telemóvel x 0,00 € 30 meses

ED_3_2022 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Comunicações - router x 0,00 € 30 meses

ED_4_2022 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação montagem e desmontagem exposição x 450,00 € 6 meses

ED_5_2022 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação suportes físicos exposição e embalagens material x 800,00 € 6 meses

RA_1_2022 4.4 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Arrendamento de Instalações permanentes e pontuais no âmbito da Operação x 0,00 € 1 ano

RA_2_2022 4.4 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Aluguer de Equipamento de suporte à Operação (EXPOSIÇÃO) x 3 282,54 € 6 meses

RA_3_2022 4.4 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Aluguer de Equipamento de suporte à Operação (ENCONTROS PÚBLICOS) x 660,00 € 6 meses

RA_4_2022 4.4 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação
Aluguer de viatura para transporte de participantes ("destinatários") e material 

exposição
x 390,00 € 3 meses

EG_1_2022 4.5 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e dados) x 0,00 € 30 meses

EG_2_2022 4.5 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Materiais consumíveis (economato, etc). x 0,00 € 30 meses

EG_3_2022 4.5 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks,etc.) x 0,00 € 30 meses

DAA_1_2022 4.99 Encargos Gerais com a Operação Acompanhamento e avaliação x 0,00 € 30 meses

CE_10_2022 2.3.2.2 Consultores externos - Assessor de imprensa Consultoria especializada de apoio à operação x 1 245,00 € 1 ano

CE_11_2022 2.3.2.2 Consultores externos - coordenador editorial Consultoria especializada de apoio à operação x 3 237,00 € 8 meses

CE_12_2022 2.3.2.2 Consultores externos - curador exposição Consultoria especializada de apoio à operação x 1 494,00 € 6 meses

CE_13_2022 2.3.2.2 Consultores externos - técnico som encontros públicos Consultoria especializada de apoio à operação x 1 494,00 € 6 meses

Contratação

Excluída

Ajuste Direto,

Regime Geral

Ajuste Direto,

Regime Simplificado

Consulta

Prévia 

Concurso

Público

CT_1_2023 3.1.2
Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no 

território de intervenção EDL
Gestão do projecto art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 0,00 € 30 meses

CT_2_2023 3.1.2
Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no 

território de intervenção EDL
Gestão do projecto art. 4.º, n.º 2, al. a) do CCP 0,00 € 30 meses

OE_1_2023 3,99 Outros encargos Seguro de trabalho x 0,00 € 30 meses

OE_2_2023 3,99 Outros encargos Serviços de Medicina no Trabalho x 0,00 € 30 meses

CE_7_2023 2.3.2.2 Consultores externos - webdesigner Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 30 meses

CE_9_2023 2.3.2.2 Consultores externos - designer gráfico Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 30 meses

IP_1_2023 4.2.1 Informação e publicidade Alojamento website x 0,00 € 30 meses

ED_1_2023 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Serviços de Contabilidade x 0,00 € 30 meses

ED_2_2023 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Comunicações - telemóvel x 0,00 € 30 meses

ED_3_2023 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Comunicações - router x 0,00 € 30 meses

ED_6_2023 4.2.99 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Impressão livro x 1 700,00 € 6 meses

EG_1_2023 4.5 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Despesas com comunicações (fixas, móveis, voz e dados) x 0,00 € 30 meses

EG_2_2023 4.5 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Materiais consumíveis (economato, etc). x 0,00 € 30 meses

EG_3_2023 4.5 Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, ...da operação Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks,etc.) x 0,00 € 30 meses

DAA_1_2023 4.99 Encargos Gerais com a Operação Acompanhamento e avaliação x 0,00 € 30 meses

CE_10_2023 2.3.2.2 Consultores externos - Assessor de imprensa Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 1 ano

CE_11_2023 2.3.2.2 Consultores externos - coordenador editorial Consultoria especializada de apoio à operação x 0,00 € 8 meses
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5.   Resultados e impactos 
 

5.1  Monitorização de resultados e impactos (concorre para o critério de seleção A.1) 
Indicar os objetivos específicos do projeto, os resultados esperados, os instrumentos de validação e o processo de 
monitorização, segundo tabela 
 

Objetivos específicos 
do projeto 

Resultados 
Esperados 

Descreva os instrumentos que serão 
utilizados para validar os resultados 

Descreva os processos de recolha e 
tratamento dos dados para 

monitorizar os objetivos 

Aumento da 
capacitação de 
mediadores 
culturais/sociais  
 

A médio 
prazo: 
capacitação 
profissional  

Acompanhamento no desenvolvimento 
do projecto (fichas de diagnóstico e 
observação) 

Reuniões entre a equipa de 
coordenação e os mediadores 

Conhecimento da 
história de percursos 
migratórios pessoais e 
colectivos 
 

Produção de 
60 diários 

Acompanhamento por parte dos 
mediadores culturais do processo de 
recolha 

Reuniões quinzenais com os 
mediadores 

Promover a integração 
das pessoas migrantes. 
Aumento do dialogo 
intercultural 
 

Encontros 
públicos, 
exposição e 
edição de 
livro 

Criação de equipa multidisciplinar que irá 
trabalhar o material recolhido 

Reunião entre a coordenação e a 
equipa 

Reconhecimento da 
multiplicidade das 
histórias migrantes 
 

Publicação 
do livro 

Coordenação editorial do livro e 
distribuição a nível nacional 

Assessoria de imprensa e estratégia 
de comunicação 

 
5.2  Proposta de Valor e Enquadramento do Projeto com a Estratégia de Desenvolvimento Local da Rede DLBC 

Lisboa (Anexo A). (máximo de 2500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1 e C.2) 
Descrever a mais valia global do projeto e identificar os contributos do Projeto para a EDL e consequente contributo para 
desenvolvimento das comunidades e dos territórios de intervenção durante e após o projeto. 
 

 
De acordo com a estratégia de desenvolvimento local da Rede DLBC os território Bip Zip apresentam, ao nível do emprego 
taxas muito abaixo da média da cidade (Census 2011), situando-se nos 16,0. Ao nível da educação verifica-se igualmente 
uma discrepância que indica que 46% da população nos território frequentou o 1º ciclo de escolaridade. No que concerne 
aos bairros de intervenção deste projecto manifesta-se, como indicado no diagnóstico, uma clara predominância de 
nacionalidades diversas. Factores como o desemprego está agravados no contexto da pandemia, agravando igualmente a 
exclusão social e o fechamento ainda maior das comunidades. Nesse sentido “Diários de Migrantes” promove ao nível do 
emprego e da educação 
a. 10 bolsas de voluntariado para mediadores dentro das comunidades 
b. capacitação de mediadores dentro dos territórios (20) 
 
Relativamente à inclusão o projecto promove; 
a. Trabalho contínuo e acompanhado com 60 pessoas de diferentes nacionalidades em que serão abordadas questões 
como a pertença e a  igualdade de oportunidades. 
 

Diários de Migrantes tem uma perspectiva de continuidade no território após o fim do projecto com; 
a. Disponibilização pública do acervo diarístico criado. 



 

 

b. Continuação da criação, singularmente ou em parceria, de objectos artísticos tendo por base o material compilado 
no projecto. 
c. Preparação de uma campanha de divulgação dos diários e do projecto nos agrupamentos de escolas de Lisboa no 
âmbito das aulas de cidadania. 
d. Divulgação dos diários e do projecto em associações e agregações informações que se juntem para debate sobre 
os temas da inclusão, interculturalidade e memória. 
e. Captação de condições financeiras e logísticas para a ampliação do projecto a outros territórios da cidade de Lisboa 
e mais tarde ao resto do País.  
 

 
 6.   Comunicação 

 
6.1  Comunicação (máximo de 1500 carateres) (concorre para o critério de seleção A.1) 

Descrever os mecanismos de comunicação a utilizar pelo projeto para a informação e divulgação das atividades desenvolvidas 
e dos resultados 

 

 
A concepção dos materiais de comunicação do projecto irá ser feita em estreita ligação, com os mediadores culturais/sociais 
no sentido da sua eficácia e clareza face aos destinatários finais. Temos em conta as questões da acessibilidade linguística e 
da abordagem cultural necessária  a cada comunidade. 
Para este projecto serão implantados os seguintes suportes de comunicação; 

a. Criação de website onde será disponibilizada informação sobre o 
projecto/noticias/arquivo/actividades/parceiros/contactos. Será alimentado, logo no seu início, com textos, imagens e 
vídeo das fases de implantação e desenvolvimentos das actividades e durante toda a sua execução. 
b. Envio de newsletter sobre o projecto e a sua calendarização para todos os parceiros e para a demais juntas de 
freguesia e associações de lisboa por forma à sua divulgação nos seus canais de informação. 
c. Criação das páginas de facebook - informações, imagens e vídeos - e instagram - acrescentando directos durantes 
as fases de mapeamento e recolha.   
d. Um  podcasts semanais, numa primeira fase sobre as comunidades e territórios (dirigidos pelos mediadores 
culturais/sociais), numa segunda fase com entrevistas aos migrantes e refugiados que participam nesta experiência. 

e. Desenvolvimento de materiais gráficos (flyers, banner e cartazes) necessários às actividades de promoção dos 
eventos públicos. 

 

 


