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O presente Guião de Candidatura tem por objetivo apoiar o processo de preparação e elaboração de 
candidaturas ao Concurso “Fazer Acontecer”, bem como facilitar a sua submissão na plataforma eletrónica 
disponibilizada no Site da Câmara Municipal de Lisboa em :http://www.cm-lisboa.pt/fazeracontecer: Pretende-
se, igualmente, antecipar o maior número de questões e dúvidas que a preparação da candidatura e a respetiva 
submissão possam suscitar. 

As dúvidas no preenchimento do formulário de candidatura, assim como questões técnicas relacionadas com a 
plataforma poderão ser colocadas através do seguinte e-mail: fazer.acontecer@cm-lisboa.pt. 

Estas deverão ser remetidas até cinco dias úteis antes do final do prazo de candidatura, só assim se garantindo 
resposta. 

 !  Dado que a secção deste Guião, “Perguntas mais frequentes”, pode ser objeto de atualização, confirme em 

http://www.cm-lisboa.pt/fazeracontecer se a versão do Guião que está a consultar é a mais atualizada. 

Ligações úteis: http://www.cm-lisboa.pt/fazeracontecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cm-lisboa.pt/fazeracontecer
http://www.cm-lisboa.pt/fazeracontecer
http://www.cm-lisboa.pt/fazeracontecer


                              I.

ENQUADRAMENTO DO CONCURSO
“FAZER ACONTECER”
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I – Enquadramento do Concurso “Fazer Acontecer” 

O concurso “Fazer Acontecer” enquadra-se no Programa Municipal de Prevenção e Combate ao 

Insucesso e Abandono Escolar Precoce, “Secundário para Todos”, sendo dirigido às comunidades 

escolares e destinando-se a financiar a realização de projetos, anuais ou bianuais, do 1.º ao 12.º ano 

de escolaridade, da rede escolar pública. Visa apoiar e dinamizar, em quantidade e diversidade, 

projetos das escolas em torno da promoção de percursos educativos de sucesso.  

Podem candidatar-se ao concurso professores/as dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas da rede pública da cidade de Lisboa, individualmente ou em equipa de docentes, sejam 

estas intra-escolas, inter-escolas ou inter-agrupamentos. 

Os docentes têm um papel central como responsáveis pela submissão das candidaturas e pela 

coordenação pedagógica dos projetos. 

As Direções dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas são responsáveis pela validação 

das candidaturas, só elas podendo figurar como entidades promotoras de candidaturas. Para além 

destas, podem ainda ser entidades executoras de projetos financiados, com a responsabilidade pela 

sua execução financeira, as Associações de Pais legalmente constituídas inscritas na Base de Dados 

de Atribuição de Apoios (BDAA) da Câmara Municipal de Lisboa: http://www.cm-

lisboa.pt/servicos/pedidos/apoio-institucional/atribuicao-de-apoios-pelo-municipio-de-lisboa/o-que 

assim como as Juntas de Freguesia da área geográfica da escola da rede pública do concelho de 

Lisboa. As candidaturas poderão ainda prever parcerias com diversas entidades (cf. Normas de 
Candidatura, p. 5). Os projetos podem ter uma duração anual ou bienal e ser enquadrados em oito 

escalões de financiamento: 

 

Anuais 

Escalão 1: Até 1.000 €  

Escalão 2: Entre 1.000 € e 5.000 €  

Escalão 3: Entre 5.000 € e 10.000 €  

Escalão 4: Entre 10.000 € e 20.000 € 

 

http://www.cm-lisboa.pt/servicos/pedidos/apoio-institucional/atribuicao-de-apoios-pelo-municipio-de-lisboa/o-que
http://www.cm-lisboa.pt/servicos/pedidos/apoio-institucional/atribuicao-de-apoios-pelo-municipio-de-lisboa/o-que
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Bienais 

Escalão 5: Até 5.000 € 

Escalão 6: Entre 5.000 € e 10.000 € 

Escalão 7: Entre 10.000 € e 25.000 €  

Escalão 8: Entre 25.000 € e 50.000 € 

  



                              II.

REQUISITOS DA CANDIDATURA E 
CARACTERÍSTICAS DO CONCURSO
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II – Requisitos da Candidatura e Características do Concurso 

1. Os projetos no âmbito do “Fazer Acontecer” deverão promover as competências dos/as alunos/as, 

contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e social, a par da sua formação cívica; 

2. A elaboração dos projetos a desenvolver no âmbito do “Fazer Acontecer” poderá incluir o contributo 

e a participação dos/as alunos/as, através da organização de processos de consulta sobre a temática 

e fundamentação do projeto. Não sendo um requisito obrigatório, faz-se notar que esta participação é 

valorizada na avaliação dos projetos das candidaturas (Quadro I – Ponderação dos critérios de 

avaliação da candidatura no Guião do Concurso Fazer Acontecer, Capítulo VI); 

3. Os projetos poderão envolver docentes e alunos/as de vários estabelecimentos de ensino de um 

ou mais agrupamentos e/ou escolas não agrupadas; 

4. Os projetos poderão envolver outros agentes da comunidade, através do desenvolvimento de 
parcerias, valorizando o património cultural e científico locais; 

Como características específicas deste concurso destacam-se: 

x É admitida uma grande diversidade de projetos e temas. 

x Não há limite de apresentação de candidaturas por escola, com exceção das candidaturas ao 

escalão 8 de financiamento (uma candidatura por agrupamento de escola ou escola não 

agrupada), não havendo também limitação ao número de candidaturas em que cada docente 

poderá participar. 

x Simplificação e agilização do processo de submissão de candidaturas para todos os projetos, 

em particular para aqueles enquadrados nos escalões de financiamento até 10.000 euros.  

x É valorizada a participação dos alunos na conceção da candidatura. 

  



                         III.

PREPARAÇÃO DA CANDIDATURA
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III – Preparação da Candidatura 

Recomenda-se que antes de iniciar a preparação da candidatura, proceda à leitura atenta das 

condições gerais, regras, requisitos necessários, critérios de avaliação e prazos de submissão, 

vertidos nas Normas de Candidatura e no Aviso de Abertura de Candidatura do Concurso. 
Recomenda-se ter presentes os critérios e subcritérios de avaliação considerados. 

 

1. Entidades Envolvidas na Candidatura  

As entidades envolvidas na candidatura podem ser:  

Entidades Promotoras 

Agrupamentos de Escolas ou Escolas não agrupadas. 

 

Entidades Executoras 

• Entidades Promotoras: Agrupamentos de Escolas ou Escolas não agrupadas. 

• Associações de Pais legalmente constituídas e inscritas na Base de Dados de Atribuição de 

Apoios (BDAA). 

• Juntas de Freguesia. 

 

 !  As Associações de Pais que pretendam ser as executoras do projeto deverão estar inscritas na Base de 

Dados de Atribuição de Apoios (BDAA) da Câmara Municipal de Lisboa no momento da submissão de 

candidatura ao Concurso.  

Caso ainda não integrem a Base de Dados de Atribuição de Apoios, devem proceder o mais rapidamente 

possível à sua inscrição, pois existe um lapso temporal de 5 dias úteis entre o registo nesta Base de Dados e a 

sua disponibilização no formulário. Para formalizar esta inscrição deverá preencher o formulário disponível aqui. 

Para esclarecimentos adicionais poderá contatar o Serviço “Central de Compras” da Câmara Municipal de 

Lisboa, no endereço dmf.dc.dro@cm-lisboa.pt.  

Caso a entidade executora seja uma Associação de Pais ou uma Junta de Freguesia, é necessária a declaração 

de compromisso de execução do projeto. 

 

Entidades Parceiras 

Poderão ser constituídas parcerias com outras entidades, designadamente:  

x Associações de Pais legalmente constituídas; 

http://www.cm-lisboa.pt/servicos/pedidos/apoio-institucional/atribuicao-de-apoios-pelo-municipio-de-lisboa/o-que
mailto:dmf.dc.dro@cm-lisboa.pt


 
 

 
 
Pelouro da Educação e Direitos Sociais                        Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Insucesso e Abandono Escolar Precoce                         8 
                                                          “Secundário para todos” criado pela Câmara Municipal de Lisboa  

x Associações de Estudantes; 

x Associações Profissionais; 

x Juntas de Freguesia da área geográfica da escola da rede pública do concelho de Lisboa; 

x Outras entidades. 

 

Deverá ser anexada declaração de compromisso das entidades parceiras, detalhando os contributos 

destas para a execução do projeto (Capítulo IV do Guião de Candidatura). 

Salienta-se que as ideias para projetos podem ter origem em propostas de entidades parceiras, sendo 

todavia estritamente exigido que os docentes e as escolas se apropriem pedagogicamente dessas 

ideias e sejam responsáveis pelo seu desenvolvimento e concretização numa candidatura. 

 

2. Elementos do Projeto 

Na preparação do projeto devem ser considerados os seguintes elementos: os objetivos do projeto, a 

temática orientadora, os estabelecimentos escolares envolvidos, a população alvo e outros membros 

da comunidade escolar envolvidos, os recursos do projeto (equipamentos, recursos humanos, bens e 

serviços), o nível de participação dos alunos, a programação das atividades a desenvolver, e, no caso 

dos escalões 4, 7, e 8 (acima de 10.000€), a explicitação do processo de monitorização e avaliação 

interna da execução. Deve ainda ser anexado um orçamento detalhado do projeto em formato Excel 

não editável, trancado com password (cf. 3.6. deste Guião). 

 !  Porque a participação dos alunos na conceção da candidatura, não sendo um requisito de elegibilidade e 

assim obrigatório, é todavia valorizada em sede de avaliação, é aconselhável que, a existir, a definição da sua 

metodologia e execução seja priorizada e ocorra na fase inicial de preparação da candidatura. As metodologias 

de consulta podem ser as mais variadas (assembleias de turma, assembleias de escola, questionários, design 
thinking, etc). 

  



                                IV.

RECOMENDAÇÕES PARA O
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
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IV – Recomendações para o Preenchimento do Formulário 

Recomenda-se uma verificação prévia a todos os campos de preenchimento no formulário online, para 

poder reunir atempadamente toda a informação necessária para submissão da candidatura; 

Recomenda-se a leitura das instruções de preenchimento do formulário online neste guião; 

É sempre possível a visualização global do conteúdo do formulário e a sua validação ou correção, até 

ao prazo limite de entrega da candidatura; 

A plataforma permite a gravação parcial dos conteúdos introduzidos. Sugere-se a verificação cuidada 

da informação introduzida antes da submissão do projeto. A navegação no formulário dever ser feita 

no mesmo através do comandos “avançar” e “retroceder” e não utilizando os botões do browser.  

 

Instruções de preenchimento do formulário de candidatura  

1. Identificação da Candidatura 
 

1.1Título do Projeto: 

 
 

O título do projeto deverá ser conciso e adequado às atividades a desenvolver. 

 

 1.2 Identificação da coordenação pedagógica 
 

1.2.1. Nome do Docente responsável pela Coordenação pedagógica do Projeto: 

 

Embora se possam candidatar ao concurso docentes dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas, em equipa ou individualmente, é obrigatória a identificação de um coordenador 

pedagógico do projeto que será também o interlocutor com a autarquia. Este docente será igualmente 

responsável pela submissão da candidatura. Assim, mesmo que o projeto inclua várias escolas e/ou 

agrupamentos de escolas, há um docente responsável pelo projeto. 
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1.2.2. Escola em que leciona: 

                 

Na plataforma, a listagem apresentada para seleção da sua escola está organizada da seguinte forma: 

em primeiro lugar o agrupamento de escola, seguido das respetivas escolas e escolas não agrupadas. 

Ao indicar a escola, o agrupamento de escolas ou escola não agrupada a que pertence o docente fica 

automaticamente indicado como entidade promotora, tendo o seu diretor de validar a candidatura.  

 

1.2.3. Email (contato mais direto): 

Concorda que o endereço fornecido seja utilizado no âmbito de outras atividades do 

Departamento de Educação da Câmara Municipal de Lisboa?         Sim           Não 

Neste campo solicita-se o endereço eletrónico de contato do coordenador pedagógico do projeto. 

Nesta questão é solicitado o consentimento para uma eventual utilização futura do endereço eletrónico 

no âmbito de atividades de educação do Departamento de Educação da Câmara Municipal de Lisboa. 

1.2.4 Telefone:  

Neste campo solicita-se o telefone de contato da escola onde leciona o coordenador pedagógico do 

projecto. 

 

1.3. Escolas que participam no Projeto 

 
 

 

Admite-se a candidatura conjunta de várias escolas que podem ou não pertencer ao mesmo 

agrupamento. Para além do Agrupamento de escola/escola não agrupada na qual lecione o/a docente 

coordenador(a) do projeto, o(s) agrupamento(s) de escola/escolas não agrupadas a que pertençam 

as escolas selecionadas neste campo passam a figurar também como entidades promotoras da 

candidatura. 

1.4. Entidade(s) Promotora(s) do Projeto 



 
 

 
 
Pelouro da Educação e Direitos Sociais                        Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Insucesso e Abandono Escolar Precoce                         11 
                                                          “Secundário para todos” criado pela Câmara Municipal de Lisboa  

 

 

Em resultado das opções de escolas selecionadas como participantes, após o período de submissão 

de candidaturas, as respetivas Direções dos Agrupamentos de Escolas e/ou das Escolas não 

agrupadas receberão um e-mail solicitando a validação da candidatura. 

 

 1.5. Entidade Executora do Projeto 

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:  

Agrupamento de Escolas/Escola não agrupada                     

Associação de Pais legalmente constituída e inscrita na Base de Dados de Atribuição de Apoios 

(BDAA) da Câmara Municipal de Lisboa 

Junta de Freguesia                         

 

Podem constituir-se como entidades executoras do projeto: 

x Agrupamentos de Escolas ou Escolas não Agrupadas 

x Associações de Pais legalmente constituídas  

x Juntas de Freguesia.  

As entidades executoras estabelecem protocolo de execução com a autarquia, são responsáveis pela 

alocação de verbas atribuídas ao projeto e servem de garante à realização do mesmo. 

No caso de pretender selecionar uma Associação de Pais, legalmente constituída, como entidade 

executora do projeto, e esta não estar ainda inscrita na Base de Dados de Atribuição de Apoios 

(BDAA) da Câmara Municipal de Lisboa, alerta-se para o facto de existir um lapso temporal de cinco 

dias úteis entre a submissão do pedido de registo e a sua exibição, como opção selecionável, na lista 

de entidades elegíveis exibidas neste campo do formulário (mais informações aqui).  

No caso de selecionar uma Associação de Pais ou Junta de Freguesia anexar obrigatoriamente 

declaração de compromisso de execução. 

(a) 

 

(a) 

(a) 

 

http://www.cm-lisboa.pt/servicos/pedidos/apoio-institucional/atribuicao-de-apoios-pelo-municipio-de-lisboa/o-que
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 1.6. Entidades Parceiras 
Introduza a designação das entidades. No caso de, para cada campo, introduzir mais do que uma entidade, separe-as por 

vírgulas.   

                        Associações de Pais  

                        Associações de Estudantes 

                        Associações Profissionais 

                        Junta(s) de Freguesia da Área  

                        Geográfica da(s) escola(s) 

                        Outra(s) entidade(s) 

 

A candidatura pode prever parcerias com diversas entidades, sejam elas associações de pais, 

associações de estudantes, associações profissionais, juntas de freguesia ou outras entidades. A 

entidade parceira pode colaborar na concretização do projeto. 

É necessário anexar declaração(ões) de compromisso da(s) Entidade(s) Parceira(s), detalhando os 

contributos da(s) entidade(s) para a execução do projeto. O número de declarações deve coincidir 

com o número de respostas assinaladas no ponto 1.6. 

 

2. Tipologia do Projeto 
 
Os projetos podem decorrer num único ano letivo ou em dois anos letivos consecutivos, podendo ser 

enquadrados num de oito escalões de financiamento.  

 2.1. Duração do Projeto  

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

o Anual 

o Bienal 
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2.2. Escalão Financeiro a que se candidata (de acordo com o Capítulo VI das Normas do Concurso) 

 Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções: 

o Escalão 1 (anual, até 1.000€ inclusive) 

o Escalão 2 (anual, entre 1.000€ e 5.000€ inclusive) 

o Escalão 3 (anual, entre 5.000€ e 10.000€ inclusive) 

o Escalão 4 (anual, entre 10.000€ e 20.000€ inclusive) 

o Escalão 5 (bienal, até 5.000€ inclusive) 

o Escalão 6 (bienal, entre 5.000€ e 10.000€ inclusive) 

o Escalão 7 (bienal, entre 10.000€ e 25.000€ e inclusive) 

o Escalão 8 (bienal, entre 25.000€ e 50.000€ inclusive) 

Pretendendo-se agilizar o processo de submissão de candidaturas, faz-se notar que a seleção de um 

escalão de financiamento até 10.000€ exigirá, para os campos de texto incluídos na secção 

“3.Descrição do projeto”, um menor número de caracteres (correspondentes, na sua totalidade, a 

cerca de três páginas de texto A4), assim como só para os projetos enquadrados nos escalões 4, 7 e 

8, é exigível a explicitação de processo de monitorização e avaliação interna da execução do projeto, 

o qual será objeto de avaliação (Capitulo VI, Guião de Candidatura). 

 

 

3. Descrição do Projeto 
 

3.1 Sinopse do Projeto 

 

 

A sinopse deve fornecer todos os elementos base para permitir o conhecimento sintético do projeto. 

 

 3.2 Abrangência e Participação no Projeto 
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Os pontos seguintes destinam-se a avaliar os diversos contributos de vários elementos da 
comunidade escolar na conceção e execução do projeto. 

3.2.1. Número de alunos envolvidos na execução de Projeto                                      

3.2.2. Modo de participação dos alunos na execução do Projeto 

 

 

3.2.3. Tipo de ações a desenvolver 

 

 

3.2.4. Número de docentes envolvidos na execução do Projeto  

3.2.4.1. Qual(ais) o(s) grupo(s) de docentes envolvidos na execução do Projeto 

 

 

3.2.4.2. Modo de participação na execução do Projeto  

 

 

3.2.5. Número de não docentes envolvidos na execução do Projeto    

3.2.5.1. Modo de participação na execução do Projeto 

 

 

3.2.6. Número de encarregados de educação envolvidos na execução do Projeto   

3.2.6.1. Modo de participação na execução do Projeto 
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3.2.7. Número de outros agentes da comunidade envolvidos na execução do Projeto 

3.2.7.1. Identificar outros agentes envolvidos na execução do Projeto 

 

 

3.2.7.2. Modo de participação na execução do Projeto 

 

 

 

 3.3 Contributo dos Alunos para a Conceção e Fundamentação do Projeto 

3.3.1. Número de alunos envolvidos na conceção do Projeto                                      

3.3.2. Anos de escolaridade envolvidos na consulta na conceção do Projeto 

3.3.3. Tipo de consulta efetuada aos alunos na conceção do Projeto 

 

 

 

 !  Não sendo de resposta obrigatória, são elementos valorizados na avaliação dos projetos, conforme 

o Capítulo VI do Guião de Candidatura e o Capítulo IX das Normas do Concurso. Nomeadamente, é 

necessário ponderar o modo de consulta aos alunos e o tipo de consulta efetuada, nas fases de 

conceção da candidatura. Não sendo, a participação dos alunos na conceção da candidatura, um 

requisito de elegibilidade dessa candidatura, ela é todavia um fator de valorização em sede de 

avaliação: as consultas podem ser variadas (metodologias de design thinking, assembleias de escola, 

assembleias de turma, questionário, etc). 

 

3.4 Temáticas Orientadoras  

As temáticas constantes do Capítulo III das Normas de Concurso, sendo bastante abrangentes, 

servem apenas de orientação à escolha da área do projeto. 

 

Expressões artísticas e físico-motoras;  
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Ensino experimental, ciências e tecnologias;  

Ecologia, sustentabilidade e ambiente;  

A escola na cidade e no mundo;  

Competências pessoais e sociais;  

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos;  

Igualdade e combate à violência de género, racismo e xenofobia, questões LGBTI  

Outra(s) 3.4.2. Indicar a(s) outra(s) temática(s) 

  

 

Especificando, as Temáticas Orientadoras podem ser, entre outras:  

a) Expressões artísticas e físico-motoras: 

Projetos nas áreas do teatro, música, escrita criativa, artes plásticas, desporto, dança, entre outras; 

b) Ensino experimental, ciências e tecnologias: 

Projetos nas áreas das ciências (físico-química, biologia, robótica, etc.) ou tecnologias 

(computação, programação, desenho gráfico, arte digital, etc.) 

c) Ecologia, sustentabilidade e ambiente: 

Projetos no espaço escola e envolvente, eventualmente em articulação com entidades ligadas à 

temática, nas áreas das energias renováveis, sustentabilidade, clima, ambiente, etc. 

d) A escola na cidade e no mundo: 

Projetos que visem a realização de visitas e debates inter e intra agrupamentos de escolas, 

promoção da interculturalidade, produção de roteiros na cidade, atividades cívicas de integração 

no meio social e cultural, e de promoção da cidadania participativa; 

e) Competências pessoais e sociais:  

Projetos de aprendizagem nas áreas da comunicação verbal e não verbal, educação financeira, 

relações interpessoais e gestão de conflitos, utilização de tecnologias de informação, culinária e 
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alimentação saudável, entre outras; 

f) Saúde e direitos sexuais e reprodutivos:  

Projetos na área, eventualmente em articulação com os centros de saúde e/ou entidades ligadas à 

temática; 

g) Igualdade e combate à violência de género, racismo e xenofobia, questões LGBTI: 

Projetos na área, eventualmente em articulação com entidades ligadas à temática; 

 

 3.5 Desenvolvimento do Projeto 

Nos pontos que se seguem é feita a caracterização detalhada do projeto. 

Na descrição deve ser detalhado o contributo do projeto para a promoção do sucesso educativo e de 

percursos escolares longos e bem-sucedidos. 

Devem ser identificados todos os recursos a mobilizar e sua adequação ao contexto de aplicação do 

projeto. 

3.5.1. Objetivos do Projeto 

 

 

3.5.2. Descrição detalhada do Projeto 

 

 

Neste campo deve ser submetido um texto que funcione como memória descritiva do projeto e seja 

redigido de forma a destacar os objetivos do mesmo, realçando todos os elementos que permitam ao 

júri avaliar as candidaturas de acordo com a ponderação de critérios e subcritérios de avaliação 

estipulados pelas Normas. 

 

 !  Alerta-se ainda para a necessidade de se evidenciarem todos os aspetos suscetíveis de serem avaliados de 

acordo com o estipulado no Capítulo VI do presente Guião. Recomenda-se que a redação seja clara, precisa, 

realçando os aspetos que, em caso de igualdade de pontuação entre candidaturas, sejam facilmente 

identificados pelo júri como fatores de valorização para o desempate. Assim, de acordo com o Capítulo VI - 
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Seleção das Candidaturas, em caso de igualdade de pontuação entre candidaturas, o primeiro critério de 

desempate decorre da comparação das classificações no critério: Grau de abrangência do projeto; Caso o 

critério anterior não seja suficiente, o desempate terá como segundo critério o contributo e participação dos 

alunos para a apresentação e fundamentação do projeto; Caso os critérios anteriores não sejam suficientes, o 

desempate terá como terceiro critério o contexto socioeconómico da escola agrupada, do agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada. 
 

 

3.5.3. Programação das Atividades a desenvolver 

 

 

Na programação das atividades deve constar a data de início e respetiva duração das ações, bem 

como a menção ao local ou locais de realização. 

3.5.4. Identificação dos recursos (humanos, financeiros, logísticos, etc.) e respetiva adequação às 

ações a desenvolver 

 

 

 3.6 Montante Financeiro necessário à Execução do Projeto 

3.6.1. Equipamentos 

3.6.2. Materiais 

3.6.3. Outras despesas 

Nota: Anexar orçamento detalhado em folha de cálculo (xls, xlsx, ods) trancado com password.  

Este ponto deve conter a discriminação dos valores de despesas previstas para a realização do 

projeto. 

Caso construa o orçamento numa folha de cálculo, aconselhamos que o ficheiro seja transformado 

num formato Excel não editável, trancado com password. 
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 3.7 Monitorização do Projeto e Avaliação Interna 

Elementos de preenchimento obrigatório somente para os Projetos enquadrados nos escalões de 
financiamento 4, 7 e 8, de acordo com o Capítulo IX das Normas do Concurso. 

Pretende-se que sejam identificados os processos de acompanhamento da execução do Projeto e 
cumprimento dos objetivos propostos. Devem ainda ser discriminados os agentes envolvidos neste 
processo, bem como a respetiva calendarização dos momentos de monitorização e avaliação.  

3.7.1. Metodologia de Avaliação, Agentes Envolvidos 
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3.7.2. Periodicidade de Implementação 

 

 

 

 

  



                V.

VALIDAÇÃO DA 
CANDIDATURA PELA DIREÇÃO 
DOS AGRUPAMENTOS OU 
ESCOLAS NÃO AGRUPADAS
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V – Validação da Candidatura pela Direção dos Agrupamentos ou Escolas não Agrupadas 

Lembramos que a direção do agrupamento de escolas ou a coordenação da escola não agrupada 

devem estar informadas sobre o processo de candidatura.  

Após o encerramento do período de submissão da candidatura, a direção do agrupamento de escolas 

ou de escolas não agrupadas participantes na candidatura recebem um e-mail emitido pela plataforma 

do concurso “Fazer Acontecer” a solicitar a validação de cada projeto submetido. Para as candidaturas 

que envolvam mais do que um agrupamento de escolas ou escola não agrupada, esta validação é 

exigida a todas as Direções. É só após esta validação que se dá por finalizado o processo de 

submissão de candidatura, transitando para a fase de avaliação. 

  



                                            VI.
AVALIAÇÃO E SERIAÇÃO
DAS CANDIDATURAS
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VI – Avaliação e Seriação das Candidaturas 

1. Critérios de Avaliação 

A avaliação da candidatura, a efetuar pelo Júri, deverá ter em conta os seguintes critérios: 

1. O contexto socioeconómico e níveis de insucesso escolar, da(s) escola(s) agrupada(s), do(s) 

agrupamento(s) de escolas ou da(s) escola(s) não agrupada(s), definido pelos seguintes subcritérios: 

a) Taxa de retenção e desistência de acordo com os últimos dados oficiais disponíveis; 
b) A percentagem de alunos com pelo menos uma negativa; 
c) Percentagem de alunos beneficiários da ação social escolar (ASE). 
 
Os indicadores referidos nos pontos a. e b., serão avaliados ao nível das escolas. Os valores definidos 

em b. aplicam-se exclusivamente ao 2º ciclo, 3º ciclo e secundário. No caso de candidaturas inter-

agrupamentos serão considerados os indicadores da escola com valores mais elevados. No âmbito 

de candidaturas envolvendo escolas de um mesmo agrupamento, será considerada a média das 

escolas participantes. 

Na avaliação das candidaturas sublinha-se a existência de bonificações nos seguintes casos: 

x Projectos submetidos em escalões de financiamento até 5.000 €: existe a bonificação de 1 
valor na avaliação (numa escala de 0 a 4); 

x Projectos em que participem 2 ou mais de agrupamentos de escolas: terão uma bonificação 
de 0,8 (numa escala de 0 a 4). 

 

2. O grau de abrangência do projeto, englobando os seguintes subcritérios: 

a) Número de alunos envolvidos e nível de participação; 
b) Tipo de ações a desenvolver e respetiva frequência (número de vezes por semana, mensal, 
esporádica, etc.) 
c) Número e /ou grupo de docentes envolvidos e nível de participação; 
d) Número de não docentes, encarregados de educação ou outros agentes da comunidade local 
envolvidos e nível de participação. 
 

3. O contributo dos/as alunos/as, para a apresentação e fundamentação do projeto: 

a) O n.º de alunos/as, turmas e anos de escolaridade envolvidos no processo de consulta; 
b) O tipo de consulta efetuado aos/às alunos/as e o nível de participação promovido. 
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4. A coerência, clareza na apresentação e fundamentação do projeto, avaliada de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

a) Definição dos objetivos e programação das atividades a desenvolver; 
b) Adequação das ações à realidade sociocultural da população abrangida; 
c) Adequação dos recursos envolvidos (humanos, financeiros, logísticos) às ações a desenvolver. 
 

5. Explicitação do processo de monitorização e avaliação interna do projeto (aplicável a projetos 

anuais abrangidos pelos escalões 4 (de 10.000 € até 20.000 €) e projetos bienais abrangidos pelos 

escalões 7 e 8 (de 10.000 € até 50.000 €) 

a) A metodologia de avaliação e os agentes envolvidos; 
b) A periodicidade de implementação. 
 
As candidaturas respeitantes aos escalões 1 e 2 (anual) e ao escalão 5 (bienal) terão uma bonificação 

de 1 (um). As candidaturas respeitantes ao Escalão 8, se envolverem 2 ou mais agrupamentos de 

escolas ou escolas não agrupadas, terão uma bonificação de 0,8 (oito décimas). 

 

1.1. Ponderação dos Critérios de Avaliação das Candidaturas 

A ponderação dos critérios de avaliação das candidaturas é a seguinte: 

 
Quadro I 
 

 
 
 

Critérios de avaliação 

 
  Projetos anuais 
abrangidos pelos 
escalões 1, 2 e 3 (até 
10.000 €) e projetos 
bienais abrangidos 
pelos escalões 5 e 6 
(até 10.000 €) 

Projetos anuais 
abrangidos pelos 
escalões 4 
(de 10.000 € até 20.000 
€) e projetos bienais 
abrangidos pelos 
escalões 7 e 8 (de 
10.000 € até 50.000 €) 

Contexto socioeconómico e níveis de 
insucesso escolar da escola agrupada, 
do agrupamento de escolas ou escola 
não agrupada 

 
35% 

 
35% 

 Grau de abrangência do projeto 

 

20% 20% 
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Contributo e participação dos alunos para 
a apresentação e fundamentação do 
projeto 

25% 20% 

Coerência, Clareza na apresentação 
e fundamentação do projeto 20% 20% 

Explicitação do processo de 
monitorização e avaliação interna do 
projeto 

 

n.a 

 

5% 

 

Os resultados do concurso serão divulgados até 60 dias consecutivos contados a partir do último dia 

do período de submissão de candidaturas. 

 

1.2. Valorização dos Critérios 

Na avaliação das candidaturas serão tidos em conta os critérios explicitados no ponto seguinte, aos 

quais será atribuída uma cotação, numa escala de 0 a 4, com possibilidade de recurso a casas 

decimais, correspondendo a: 

i. Zero: valor nulo ou muito insuficiente classificação; 

ii. Um: valor baixo ou insuficiente classificação; 

iii. Dois: valor médio ou suficiente classificação; 

iv. Três: valor significativo ou boa classificação; 

v. Quatro: valor elevado ou excelente classificação. 

 

2. Seleção das Candidaturas 

O valor de cada critério será ponderado de acordo com o Quadro I de ponderação de critérios de 

avaliação apurando-se a pontuação final que servirá de base à ordenação das candidaturas e à 

seleção dos projetos para atribuição do apoio financeiro no âmbito do “Fazer Acontecer”. 

Após avaliação e pontuação das candidaturas pelo júri, será elaborada listagem preliminar onde 

constam os projetos candidatos admitidos e ordenados. 

Em caso de igualdade de pontuação entre candidaturas, o primeiro critério de desempate decorre da 

comparação das classificações no critério: Grau de abrangência do projeto; 
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Caso o critério anterior não seja suficiente, o desempate terá como segundo critério o contributo e 

participação dos alunos para a apresentação e fundamentação do projeto; 

Caso os critérios anteriores não sejam suficientes, o desempate terá como terceiro critério o contexto 

socioeconómico da escola agrupada, do agrupamento de escolas ou escola não agrupada. 

A listagem preliminar será disponibilizada pela Câmara Municipal de Lisboa, podendo as entidades 

interessadas, no exercício do direito de audiência prévia, apresentar reclamação no prazo de 10 dias 

úteis, ao abrigo do Código do Procedimento Administrativo. Findo este prazo, o Júri aprecia e 

responde a todas as reclamações, organizando em consonância a proposta da Lista Final de 

classificação dos projetos candidatos ao “Fazer Acontecer”, que será submetida à deliberação do 

Executivo Municipal. 

 

3. Execução e Monitorização dos Projetos 

x Para efeitos de acompanhamento e monitorização do projeto pela Câmara Municipal de Lisboa, 

deverá ser apresentado num prazo de 30 dias após a conclusão do projeto, conforme estipulado 

no Regulamento de atribuição de apoios financeiros do Município, relatório de execução de acordo 

com modelo em vigor na CML (vide Anexo A); 

x As entidades executoras do “Fazer Acontecer” deverão constituir um dossier técnico e financeiro 

do projeto, devidamente organizado, com a documentação da execução das diferentes atividades. 

Esta documentação deverá estar organizada e disponível, a todo o tempo, para verificação da 

conformidade por parte da coordenação do “Fazer Acontecer” e/ou outras entidades competentes. 

x A Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do acompanhamento dos projetos, poderá realizar visitas 

técnicas; 

x Os beneficiários do “Fazer Acontecer” deverão comunicar ao Departamento de Educação a 

calendarização de eventos ou iniciativas relevantes para os objetivos do projeto, com uma 

antecedência mínima de 15 dias; 

x No caso das candidaturas bienais, a entidade beneficiária do “Fazer Acontecer” procederá ao envio 

de relatório intercalar 10 meses após o início do projeto. 

x A não conformidade com o projeto ou a não apresentação de relatórios poderá implicar a 

restituição e/ou suspensão do financiamento atribuído, bem como a inibição de apresentação 
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de candidaturas em futuras edições do programa. 

 

 

 

  



                                            VII.
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES



 
 

 
 
Pelouro da Educação e Direitos Sociais                        Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Insucesso e Abandono Escolar Precoce                         27 
                                                          “Secundário para todos” criado pela Câmara Municipal de Lisboa  

 

VII – Perguntas mais Frequentes - FAQs 

 

1. Caso seja necessária a aquisição de equipamentos, como devo proceder?  
R: Caso seja necessária a aquisição de equipamentos, esta deve ser justificada e enquadrada 

no âmbito dos objetivos do projeto e inserida no orçamento. 

 

2. Que tipo de equipamento é possível adquirir? 
R: É possível adquirir computadores, materiais pedagógicos desportivos, etc., desde que 

identificados como um instrumento para atingir os objetivos pedagógicos do projeto, sem 

reduzir este àquelas aquisições. 

 

3. A participação dos alunos na conceção é um requisito de candidatura? 
R: A participação dos alunos na conceção do projeto a candidatar não é um requisito de 

elegibilidade mas sim um fator valorizado no processo de avaliação. O contributo e participação 

dos alunos para apresentação e fundamentação do projeto tem uma ponderação que varia ente 

20% - escalões anuais 4 e bianuais 7 e 8, e uma ponderação de 25% para os projetos anuais 

abrangidos pelos escalões 1, 2 e 3 e projetos bienais abrangidos pelos escalões 5 e 6. 

 

4. Existem limites ao número de candidaturas a apresentar por escolas ou por 
agrupamentos? 
R: Não existem reservas no número de candidaturas a apresentar por escolas ou por 

agrupamentos, com exceção das candidaturas bianuais no escalão mais elevado. Apenas é 

admitida uma destas candidaturas por escola ou agrupamento. No entanto, mesmo 

apresentando uma candidatura ao escalão mais elevado, podem ainda ser apresentadas várias 

candidaturas nos restantes escalões. 

 

5. Cada docente pode submeter mais do que uma candidatura? 
R: Cada docente poderá integrar mais do que uma candidatura, seja enquanto responsável 

pela coordenação pedagógica, seja enquanto membro da equipa de docentes. 
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6. No caso de candidaturas inter-agrupamentos, qual é o indicador considerado para 
efeitos de avaliação do critério 1? 
R: No caso das candidaturas inter-agrupamentos, a avaliação do contexto socioecónomico e 

níveis de insucesso escolar incidirá sobre os indicadores da escola / agrupamento participante 

que apresente os indicadores mais elevados, sem proceder a qualquer tipo de média entre os 

diferentes indicadores. 

 




