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O “Fazer Acontecer” é um novo con-
curso da Câmara Municipal de Lisboa, 
dirigido às comunidades escolares, 
destinado a financiar a realização de 
projetos anuais, do 1º ano do ensino 
básico até ao 12º ano de escolaridade 
da rede pública.

Esta iniciativa visa apoiar e dinami-
zar, em quantidade e qualidade, os pro-
jetos das escolas, em torno do sucesso 
dos percursos educativos dos (as) alu-
nos (as) das escolas públicas de Lisboa.

A quem se destina o concurso:
Alunas (os) das escolas da rede pública 
da cidade de Lisboa.

Quem se pode candidatar:
Professores(as) dos agrupamentos de 
escolas e escolas não agrupadas, em 
equipa ou individualmente.

Os projetos a concurso devem 
contribuir para: 
>  Promoção do sucesso educativo;
>  Conclusão da escolaridade obrigatória;
>  Igualdade de oportunidades para to-

dos(as) os (as)  alunos(as);
> Dinâmicas participativas dos (as) alu-

nos (as) e das comunidades escolares.

Modalidades do concurso: 
> Projetos anuais candidatáveis a 4 es-

calões de financiamento dos 1.000€ 
aos 20.000€, destacando-se:

> Agilização dos procedimentos 
e requisitos de candidatura até 
10.000€;

> Bonificação de projetos até 
5.000€;

> Possibilidade de candidaturas 
interagrupamentos, bonificando-
-se candidaturas com 2 ou mais 
agrupamentos.

Como formalizar a candidatura:
>  Em plataforma própria, a disponibi-

lizar no site da CML;    
>  Submetidas por um(a) professor (a), 

responsável pelo projeto;
> Validadas pela direção do agrupa-

mento de escolas ou da escola não 
agrupada.
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