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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: 

https://www.lisboa.pt/cidade/educacao/concurso-fazer-acontecer. 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 relacio-

fazer.acontecer@cm-nadas com a plataforma, poderão ser colocadas através do seguinte e-mail: 

lisboa.pt. 

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

garantindo resposta. 

 

https://www.lisboa.pt/cidade/educacao/concurso-fazer-acontecer Ligações úteis: 

 

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

atualização, confirme em https://www.lisboa.pt/cidade/educacao/concurso-fazer-

acontecer se a versão do Guião que está a consultar é a mais atualizada. 

https://www.lisboa.pt/cidade/educacao/concurso-fazer-acontecer
https://www.lisboa.pt/cidade/educacao/concurso-fazer-acontecer
https://www.lisboa.pt/cidade/educacao/concurso-fazer-acontecer
https://www.lisboa.pt/cidade/educacao/concurso-fazer-acontecer


 

 
 
Pelouro da Educação e Direitos Sociais                        Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Insucesso e Abandono Escolar Precoce                         
5 
                                                              “Secundário para todos” criado pela Câmara Municipal de Lisboa  

 

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, do 1.º ao 12.º ano de escola-

ridade, da rede escolar pública. Este concurso 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 co-

ordenação pedagógica dos projetos. 

As Direções dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas são responsáveis pela valida-

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

além destas, podem ainda ser entidades executoras de projetos financiados, com a responsabilida-

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

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

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 ser enquadrados em quatro escalões de financiamento: 

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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II – Requisitos da Candidatura e Características do Concurso 

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

do 1.º ao 12.º ano, 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 contri-

buto 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 par-

ticipação é valorizada na avaliação dos projetos das candidaturas (Quadro I – Ponderação dos crité-

rios 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 de Escolas 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: 

 Admissão de uma grande diversidade de projetos e temas;  

 Sem limite de apresentação de candidaturas por escola, não havendo também limitação ao 

número de candidaturas em que cada docente poderá participar; 

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

em particular para aqueles enquadrados nos escalões de financiamento 1, 2 e 31;  

 Valorização da participação dos alunos na conceção da candidatura. 

  

                                                 
1
 Escalão 1: Até 1.000 €  

Escalão 2: Entre 1.000 € e 5.000 €  

Escalão 3: Entre 5.000 € e 10.000 € 

 !  Os Jardins de Infância não são elegíveis no âmbito deste concurso 
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III – Preparação da Candidatura 

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

dições 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:  

 A. Entidades Promotoras2  

Agrupamentos de Escolas ou Escolas Não Agrupadas. 

 B. Entidades Executoras3  

• 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. 

  

                                                 
2
 Pode consultar quais as funções da Entidade Promotora nas FAQs 

3
 Pode consultar quais as funções da Entidade Executora nas FAQs 

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

se de Dados de Atribuição de Apoios (BDAA) da Câmara Municipal de Lisboa no momento da submis-

são de candidatura ao Concurso.  

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

mente possível à inscrição, pois existe um lapso temporal de cinco 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, devidamente datada e assinada. 

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
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 C. Entidades Parceiras 

Poderão ser constituídas parcerias com outras entidades, designadamente:  

 Associações de Pais legalmente constituídas; 

 Associações de Estudantes; 

 Associações Profissionais; 

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

 Outras entidades. 

Deverá ser anexada declaração de compromisso4 das entidades parceiras, devidamente datada e 

assinada, detalhando os contributos destas para a execução do projeto (Capítulo IV do Guião de 

Candidatura).  

Salienta-se que as ideias para os 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;   

                                                 
4
 Disponível minuta de declaração de Compromisso no Anexo II 
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• No caso do escalão 45, a explicitação do processo de monitorização e avaliação interna da execu-

ção.  

Deve ainda ser anexado um orçamento detalhado do projeto em formato PDF6. 

  

                                                 
5
 Escalão 4: Entre 10.000 € e 20.000 € 

6
 Disponível uma minuta de orçamento no Anexo I 

 !  A participação dos alunos na conceção da candidatura, não é um requisito de elegi-

bilidade é, todavia, valorizada em sede de avaliação, sendo 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 devem seguir as normas do 

artigo 8º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, relativo à representação dos alunos. 
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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 candidatura7; 

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

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

feita no mesmo através dos comandos “avançar” e “retroceder”, e não utilizando os botões do 

browser.  

 

Instruções de preenchimento do formulário de candidatura  

1. Identificação da Candidatura 

 

1.1. Título 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 pedagó-

gico do projeto que será também o interlocutor com a autarquia. Este docente será igualmente res-

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

agrupamentos de escolas, há um docente responsável pelo projeto. 

  

                                                 
7
 Após aceder ao formulário já preenchido na plataforma, deverá efetuar a sua validação ao encerrar. 
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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 for-

ma: 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 candidatu-

ra.  

 

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 eletró-

nico 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 agru-

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

 

 

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 agru-

padas 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: 

• Agrupamentos de Escolas ou Escolas não Agrupadas 

• Associações de Pais legalmente constituídas  

• 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 de-

. claração de compromisso de execução

  

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, asso-

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

de parceira pode colaborar na concretização do projeto. 

1.6.1. É necessário anexar declaração(ões) de compromisso da(s) Entidade(s) Parceira(s), deta-

lhando 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. Escalão Financeiro 

2.1. Introduza o 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 (até 1.000€ inclusive) 

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

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

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

 !  A(s) declaração(ões) de compromisso das entidade(s) parceira(s), devem ser sub-

metidas devidamente assinadas e datadas. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 
Pelouro da Educação e Direitos Sociais                        Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Insucesso e Abandono Escolar Precoce                         
17 
                                                              “Secundário para todos” criado pela Câmara Municipal de Lisboa  

 

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). Só para os projetos enquadrados no escalão 4 é exigível a expli-

citação 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 

Os pontos seguintes destinam-se a avaliar os diversos contributos de vários elementos da comuni-

dade escolar na conceção e execução do projeto. 

3.2.1. Número de alunos envolvidos na execução de projeto                                      

  

 !  Alerta-se ainda para a necessidade de se evidenciarem todos os aspetos suscetí-

veis 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 Ca-

pítulo VI - Seleção das Candidaturas, em caso de igualdade de pontuação entre can-

didaturas, 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. 



 

 
 
Pelouro da Educação e Direitos Sociais                        Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Insucesso e Abandono Escolar Precoce                         
18 
                                                              “Secundário para todos” criado pela Câmara Municipal de Lisboa  

 

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, encarregados de educação ou outros agentes da comunidade local 

envolvidos na execução do projeto 

3.2.5.1. 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                                      
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3.3.2. Anos de escolaridade envolvidos na consulta na conceção do projecto 

 

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

 

 

3.4 Temáticas Orientadoras  

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

vem apenas de orientação à escolha da área do projeto. 

Expressões artísticas e físico-motoras;  

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: 

 !  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 neces-

sário 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 elegibilida-

de, ela é todavia um fator de valorização em sede de avaliação: as consultas devem seguir as normas do 

artigo 8º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, relativo à representação dos alunos. 
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Projetos nas áreas do teatro, música, escrita criativa, artes plásticas, desporto, dança, entre ou-

tras; 

b) Ensino experimental, ciências e tecnologias: 

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

ção, 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, pro-

moção 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 

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. Fundamentação do Projeto e Identificação da problemática 

  

 

Neste campo deverá apresentar as principais problemáticas e necessidades, da escola e do contex-

to onde esta se insere, que justificam e fundamentam a apresentação da presente candidatura. 
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3.6. Plano de Avaliação 

3.6.1. Objetivo Geral do Projeto 

 

 

Deverá ser identificado qual o objetivo geral do projeto no que toca à principal mudança que se pre-

tende atingir. Exemplo: Diminuir o insucesso escolar e o abandono escolar numa turma de 20 alu-

nos. 

3.6.2. Objetivo (s) específicos do projeto 
 

 

 

Os objetivos específicos operacionalizam e concretizam o objectivo geral. Deverá identificar as mu-

danças concretas e especificas que se pretendem atingir, como por exemplo: Aumentar o sucesso 

escolar numa turma de 20 alunos, para metade; Diminuir o abandono escolar em 15 alunos, numa 

turma de 20 alunos; Aumentar as competências sociais e pessoais em 10 alunos, numa turma de 

20. 

 

3.6.3. Identificar indicadores de avaliação 

 

 

Deverá definir indicadores de avaliação que permitam aferir a concretização de cada um dos objeti-

vos específicos formulados, como por exemplo: Número de alunos que compõem a turma; Número 

de casos identificados na turma como estando em insucesso escolar; Número de casos identificados 

na turma como estando em abandono escolar. 

  

!  Podem ser definidos no máximo três objetivos específicos, os quais devem estar re-

fletidos no objetivo geral, havendo um encadeamento com os indicadores e instrumen-

tos de avaliação. 
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3.6.4. Identificar instrumentos de avaliação 
 
 

 

Deverá identificar os instrumentos de avaliação que permitem recolher a informação para avaliação, 

como por exemplo: pauta escolar; Avaliação do professor; etc. 

 

3.7. Plano de Atividades 

3.7.1 Caracterização Geral das Atividades  

 

 

Deverá Identificar os recursos a utilizar na implementação do projeto, como por exemplo recursos 

humanos, recursos financeiros, recursos logísticos, entre outros. Deverá também identificar a respe-

tiva adequação destes recursos às ações a desenvolver. 

 !  Exemplo de um plano de avaliação 

Deverá existir um encadeamento entre o objetivo geral, objetivos específicos, indicadores e instrumen-

tos de avaliação. O objetivo geral indica a(s) mudança(s) gerais que se pretendem, que, deve(m) estar 

refletida(s) nos indicadores e instrumentos de avaliação. Por exemplo, em baixo, o objetivo geral indica 

duas grandes mudanças: a diminuição do abandono e do insucesso escolar, logo, neste caso, devem 

ser definidos dois objetivos específicos para que possam concretizar e avaliar cada uma das medidas 

pretendidas. Os indicadores, devem estar, igualmente, relacionados com cada uma das mudanças, bem 

como os instrumentos de avaliação. 

- Objetivo geral: Diminuir o abandono e insucesso escolar numa turma de 20 alunos 

- Objetivos específicos: 

1. Aumentar o sucesso escolar numa turma de 20 alunos, para metade;  

2. Diminuir o abandono escolar em 15 alunos, numa turma de 20 alunos; 

- Indicadores de avaliação: Número de alunos em abandono escolar; Número de alunos em insucesso 

escolar: Número de alunos que transitam de ano;  

- Instrumentos de avaliação: Pautas escolares, avaliação do professor; fichas de presenças nas acti-

vidades, etc 
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3.7.2 Programação e Descrição Geral das Atividades a Desenvolver 

Identificar até 5 atividades mais estruturantes a desenvolver  

Atividade 1 Especificar a atividade de acordo com informação inserida no ponto 3.7.1, 

 Identificação do Objetivo 

específico a que responde a 

atividade 

Deverá identificar qual o objetivo específico para o qual esta atividade con-

tribui. Ex: Objetivo específico 1.1, 

Descrição de implementação Descrever de que forma a atividade vai ser implementada, 

Público-alvo a abranger Quantificar número de alunos. 

Periocidade e horário Indicar quantas vezes por semana se realiza a atividade. 

Cronograma Indicar data de início e fim de realização da atividade. 

 

Atividade 2 Especificar a atividade de acordo com informação inserida no ponto 3.7.1. 

Identificação do Objetivo 

específico a que responde a 

atividade 

Deverá identificar qual o objetivo específico para o qual esta atividade con-

tribui, Ex: Objetivo específico 1.1. 

Descrição de implementação Descrever de que forma a atividade vai ser implementada. 

Público-alvo a abranger Quantificar número de alunos. 

Periocidade e horário Indicar quantas vezes por semana se realiza a atividade. 

Cronograma Indicar data de início e fim de realização da atividade. 

  

 !  Deve caracterizar o Plano de Atividades de uma forma geral, identificando os diversos recursos e 

atores, bem como de que forma contribui para a promoção do sucesso educativo e de percursos esco-

lares longos e bem-sucedidos.  

Neste ponto, devem ser identificados todos os recursos a mobilizar e a sua adequação ao contexto de 

aplicação do projeto 
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Atividade 3 Especificar a atividade de acordo com informação inserida no ponto 3.7.1. 

 Identificação do Objetivo 

específico a que responde a 

atividade 

Deverá identificar qual o objetivo específico para o qual esta atividade con-

tribui, Ex: Objetivo específico 1.1. 

Descrição de implementação Descrever de que forma a atividade vai ser implementada. 

Público-alvo a abranger Quantificar número de alunos. 

Periocidade e horário Indicar quantas vezes por semana se realiza a atividade. 

Cronograma Indicar data de início e fim de realização da atividade. 

 

Atividade 4 Especificar a atividade de acordo com informação inserida no ponto 3.7.1. 

 Identificação do Objetivo 

específico a que responde a 

atividade 

Deverá identificar qual o objetivo específico para o qual esta atividade con-

tribui, Ex: Objetivo específico 1.1. 

Descrição de implementação Descrever de que forma a atividade vai ser implementada. 

Público-alvo a abranger Quantificar número de alunos. 

Periocidade e horário Indicar quantas vezes por semana se realiza a atividade. 

Cronograma Indicar data de início e fim de realização da atividade. 
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Atividade 5 Especificar a atividade de acordo com informação inserida no ponto 3.7.1. 

 Identificação do Objetivo 

específico a que responde a 

atividade 

Deverá identificar qual o objetivo específico para o qual esta atividade con-

tribui, Ex: Objetivo específico 1.1. 

Descrição de implementação Descrever de que forma a atividade vai ser implementada. 

Público-alvo a abranger Quantificar número de alunos. 

Periocidade e horário Indicar quantas vezes por semana se realiza a atividade. 

Cronograma Indicar data de início e fim de realização da atividade. 

 

3.8. Montante Financeiro necessário à Execução do Projeto 

3.8.1 Valor total do projeto8  

3.8.2. Anexar pdf referente ao Montante Financeiro Anexar pdf referente ao Montante Financeiro 

  

                                                 
8
 Encontra-se disponível no anexo III e IV indicações para converter Word e Excel (respetivamente) em PDF 

 

 !  Por motivos de facilidade e clareza de classificação, solicitamos que, sempre  que tal for 

possível, o valor global do projeto não seja coincidente com os  valores que  limitam  os esca-

lões 1, 2 e 3. 

!  Anexar orçamento detalhado em PDF 

O PDF a anexar à candidatura deve conter a discriminação dos valores de despesas previs-

tas para a realização do projeto. 
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3.9. Monitorização do Projeto e Avaliação Interna 

Elementos de preenchimento obrigatório somente para os projetos enquadrados no escalão de fi-

nanciamento 4, 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.  

3.9.1. Metodologia de Avaliação, Agentes Envolvidos 

 

 

 

3.9.2. Periodicidade de Implementação 
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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 Esco-

las ou de Escola Não Agrupada participantes na candidatura recebem um e-mail emitido pela plata-

forma 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. 
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VI – Avaliação e Seriação das Candidaturas9 

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 subcrité-

rios: 

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 defini-

dos 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: 

 Projetos submetidos em escalões de financiamento até 5.000 €: existe a bonificação de 1 va-

lor na avaliação (numa escala de 0 a 4); 

 Projetos 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, espo-

rádica, 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. 

 

                                                 
9
 Consultar as normas em http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/COMMON_AREAS/Fazer_Acontececr/BMNormasFazerAcontecerRetificadas_05_09_2019.pdf 

!  Para obtenção dos dados de retenção/desistência e ASE, o Júri recorrerá às fontes 
oficiais da DGESTE e DGEC. 

http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/COMMON_AREAS/Fazer_Acontececr/BMNormasFazerAcontecerRetificadas_05_09_2019.pdf
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/COMMON_AREAS/Fazer_Acontececr/BMNormasFazerAcontecerRetificadas_05_09_2019.pdf
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3. O contributo dos/as alunos/as para a apresentação e fundamentação do projeto: 

a) O número 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. 

 

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

abrangidos pelo escalão 410): 

a) A metodologia de avaliação e os agentes envolvidos; 

b) A periodicidade de implementação. 

 

1.1. Ponderação dos Critérios de Avaliação das Candidaturas 

A. Projetos Anuais abrangidos pelos escalões 1, 2 e 311 

O quadro infra apresenta a ponderação dos critérios de avaliação das candidaturas: 

 

Critérios e Subcritérios 

 
Projetos abrangidos pelos 

escalões 1, 2 e 3 (até 
10 000€) 

 
Projetos Anuais abrangidos 
pelo escalão 4 (de 10 000 eu-
ros até 20 000 euros) 

 1. Contexto socioeconómico da escola agrupada, do agrupamento de escolas ou esco-
la não agrupada 

a. Taxa de retenção e desistência 35% 35% 

b. Percentagem de alunos com 
pelo menos 1 negativa 

5% 5% 

c. Percentagem de alunos benefi-
ciários da Ação Social escolar 

(ASE) 

60% 60% 

                                                 
10 Escalão 4: de 10.000 € até 20.000 € 
11 Escalão 1: Até 1.000 €  

Escalão 2: Entre 1.000 € e 5.000 €  
Escalão 3: Entre 5.000 € e 10.000 €  
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Critério 1: Valorização após 
Ponderação 

35% 35% 

2. Grau de abrangência do projeto 

a. Número de alunos envolvidos e 
nível de participação 

25% 25% 

b. Tipo de ações a desenvolver e 
respetiva frequência (prevê a 

continuidade temporal) 

40% 40% 

c. Número e/ou grupo de docen-
tes envolvidos e nível de partici-

pação (o projeto é interdisciplinar) 

20% 20% 

d. Número de não docentes, en-
carregados de educação ou ou-

tros agentes da comunidade local 
envolvidos e nível de participação 

15% 15% 

Critério 2: Valorização após 
Ponderação 

20% 20% 

3. Contributo e participação dos alunos para apresentação e fundamentação do projeto 

a. Número de alunos, turmas e 
anos de escolaridade envolvidos 

no processo de consulta 

40% 40% 

b. Tipo de consulta efetuado aos 
alunos e o nível de participação 
promovido (Houve consulta aos 
alunos através das estruturas 

previstas no artigo 8º do Estatuto 
do Aluno) 

60% 60% 

Critério 3: Valorização após 
Ponderação 

25% 

 
20% 

4. Coerência, clareza na apresentação e fundamentação do projeto 

a. Definição dos objetivos e pro-
gramação das atividades a de-

senvolver 

35% 35% 

b. Adequação das ações à reali-
dade sociocultural da população 

abrangida 

35% 35% 
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c. Adequação dos recursos en-
volvidos (humanos, financeiros, 
logísticos) às ações a desenvol-

ver 

30% 30% 

Critério 4: Valorização após 
Ponderação 

20% 20% 

5. Explicação do processo de monitorização e avaliação interna do projeto 

a. A metodologia de avaliação e 
os agentes envolvidos 

 70% 

b. A periodicidade de implemen-
tação 

 30% 

Critério 5: Valorização após Ponderação 5% 

Quadro I 

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 de-

cimais, 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 se-

leção 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. 
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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 contex-

to 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 res-

ponde a todas as reclamações, organizando em consonância a proposta da Lista Final de classifica-

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

Municipal. 

3. Execução e Monitorização dos Projetos 

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

do projeto, devidamente organizado, com a documentação da execução das diferentes ativida-

des e documentos comprovativos das despesas efetuadas (com equipamentos, materiais e 

aquisição de serviços). Esta documentação deverá estar organizada e disponível, a todo o tem-

po, para verificação da conformidade por parte da coordenação do “Fazer Acontecer” e/ou outras 

entidades competentes. 

 

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

lendarização de eventos ou iniciativas relevantes para os objetivos do projeto, com uma antece-

dência mínima de 15 dias; 

 

  A Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do acompanhamento dos projetos, realizará visitas 

técnicas em contexto de atividades, bem como reuniões com a presença do/a coordenador/a de 

projeto e/ou dinamizador/a do projeto.  

 

  Para efeitos de acompanhamento e avaliação do projeto pela Câmara Municipal de Lisboa, de-

verá 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); 
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  A não conformidade com o projeto ou a não apresentação de relatórios poderá implicar a resti-

tuição e/ou suspensão do financiamento atribuído, bem como a inibição de apresentação de 

candidaturas em futuras edições do programa. 
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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 re-

duzir 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 ele-

gibilidade 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% - escalão 4, e uma ponderação de 25% para os projetos abrangidos pelos escalões 

1, 2 e 3. 

 

4. Existem limites ao número de candidaturas a apresentar por escolas ou por agrupa-

mentos? 

R: Não existem reservas no número de candidaturas a apresentar por escolas ou por agru-

pamentos. 

 

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. 

 

6. No caso de candidaturas inter-agrupamentos, qual é o indicador considerado para efei-

tos 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 participan-

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

os diferentes indicadores. 
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7. Qual o papel da Entidade Promotora? 

R: A Entidade Promotora implementa e efetua a coordenação geral do projeto através do co-

ordenador. Garante execução das atividades dinamização das atividades. - execução peda-

gógica  e técnica do projeto, garantindo assim a implementação das atividades aprovadas. 

Podem constituir-se como entidades promotoras do projeto: 

- Agrupamentos de escolas; 

- Escolas não agrupadas. 

A entidade promotora deve comunicar ao Departamento de Educação a calendarização de 

eventos ou iniciativas relevantes para os objetivos do projeto, com uma antecedência mínima 

de 15 dias. 

 

8. Qual o papel da Entidade executora? 

R: A entidade executoras estabelece um protocolo de execução com a Câmara Municipal de 

Lisboa. É a responsáveis pela alocação das verbas atribuídas ao projeto e serve de garante à 

sua realização, conforme orçamento aprovado.  

 

Podem constituir-se como entidades executoras do projeto: 

a) Agrupamentos de escolas; 

b) Escolas não agrupadas; 

c) Associações de pais legalmente constituídas 

d) Juntas de Freguesia da área geográfica da escola da rede pública do concelho de Lisboa. 

 

Assim, no caso de execução do projeto pelas Associações de Pais, deverá ser submetida, no 

momento da candidatura, declaração de compromisso relativa à sua execução com a Direção 

de Agrupamento ou da escola não agrupada. As Associações de pais que sejam executoras 

do projeto deverão estar inscritas na Base de Dados de Atribuição de Apoios (BDAA) da Câ-

mara Municipal de Lisboa no momento da submissão de candidatura ao Programa, devendo 

garantir, a todo o tempo, que os elementos referentes a esta inscrição se encontram atualiza-

dos. 

 

Compete ainda à entidade executora: 

- Comunicar ao Departamento de Educação a calendarização de eventos ou iniciativas reve-

lantes para os objetivos do projeto, com uma antecedência mínima de 15 dias seguidos;  

- Constituir um dossier técnico e financeiro do projeto, devidamente organizado, com a docu-

mentação da execução das diferentes atividades. Esta documentação deverá estar organi-

zada e disponível para consulta durante a vigência do projeto.  
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- Publicitar o apoio do “Fazer Acontecer”, da Câmara Municipal de Lisboa, em todas as ativi-

dades desenvolvidas, nos seus meios oficiais de divulgação, em conformidade com as orien-

tações produzidas pela Equipa municipal responsável.  

- Assegurar o acesso às iniciativas e atividades do projeto, nomeadamente para efeito do re-

gisto audiovisual nos termos da legislação em vigor.  

- Apresentar um relatório final, com explicitação dos resultados alcançados, no prazo de 30 di-

as seguidos, após a conclusão do projeto  

 

9. Qual o papel das Entidades Parceiras 

R: Entende-se por Entidades Parceiras todas as instituições que participarão do projeto, as-

sumindo funções e responsabilidades fundamentais à implementação das atividades.  

 

10. Qual o papel do Coordenador do Projeto? 

R: O Coordenador do projeto assegura a execução pedagógica e técnica das atividades di-

namização das atividades definidas no âmbito do projeto garantindo assim a implementação 

das atividades aprovadas no âmbito do projeto promovido pelo Agrupamento. 

 

11. Qual o Papel do Júri? 

R: O júri, composto por cinco elementos, será nomeado pela Câmara Municipal de Lisboa 

após indicação do Vereador com o Pelouro da Educação, sendo garantida a neutralidade da 

composição do júri e a independência dos seus elementos. Ao júri compete: 

- Avaliar, pontuar os projetos submetidos e elaborar a lista preliminar de ordenação final; 

- Reunir as vezes que entender necessárias, devendo em cada reunião estar presentes, pelo 

menos, três dos seus membros. 

12. Em projetos interagrupamentos, como se procederá ao pagamento das verbas? 

R: A transferência de verbas é feita entre a Câmara Municipal de Lisboa e entidade executo-

ra. Compete a essa entidade a gestão das aquisições de bens. Sendo a entidade executora  

um Agrupamentos de Escolas ou Escolas Não Agrupadas, sugere-se que a consulta da Por-

taria n.º 794/2000. 

 !  Os elementos do júri e familiares estão impedidos de apresentar, direta ou indireta-
mente, candidaturas. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570120/details/normal?q=imobilizado+educa%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570120/details/normal?q=imobilizado+educa%C3%A7%C3%A3o
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ANEXO I 

Minuta de Orçamento para Projeto12 

Orçamento do Projeto _____________ 

  Quantidade Custo unitário 
Custo total com 

IVA incluído 

Equipamentos       

1. Mobiliário       

2. Equipamento informático       

4. Outros (especifique quais)       

Subtotal       

Materiais       

1. Material de Desgaste (inclui papel, tintas, etc)       

2. Software informático       

3. Publicações       

4. Materiais de laboratório       

5. Materiais de jardinagem       

6. Outros (especifique quais)       

Subtotal       

Outras despesas (inclui aquisição de serviços)       

1. Contratação de animadores / monitores externos       

2. Aluguer de transporte       

3. Outros (Especifique quais)       

Total        

 

 

  

                                                 
12

 Poderá descarregar a presente minuta na plataforma online, onde irá submeter a candidatura 

 !  No orçamento deve nomear quais os equipamentos, materiais e outras despesas. 
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ANEXO II 

Minuta de Declaração de Compromisso da Entidade Parceira13 

 

Declaração de Compromisso da Entidade Parceira 

 

A (associação de pais / junta de freguesia / outra), com o número de identificação fiscal 

___________________  e com sede na ____________________ declara ser parceira da entidade 

executora (especificar), no âmbito do Fazer Acontecer 2020, incluído na medida 2 do Programa Mu-

nicipal de Combate ao Insucesso e Abandono Escolar Precoce, ao longo da implementação do pro-

jeto ______________________ submetido pelo Agrupamento de Escolas / Escola não agrupada 

____________________  (morada) com o número de identificação fiscal _________________. 

 

No âmbito desta parceria serão implementadas as seguintes ações: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Pelo Agrupamento de Escolas/Escola não agrupada Entidade parceira (a designar) 

Data        Data 

Assinatura       Assinatura 

Carimbo       Carimbo 

  

                                                 
13

 Poderá descarregar as presentes minutas na plataforma online, onde irá submeter a candidatura 

 !  A folha da Declaração de Parceria poderá conter o logotipo da entidade parceira 
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Declaração de Compromisso da Entidade Parceira14 

 

A (identificar qual a associação de pais / junta de freguesia / outra) declara ser parceira do 

__(especificar qual a entidade promotora)_, tendo em vista o desenvolvimento do projeto 

_(identificar nome do projeto)_ no âmbito da 2ª Edição do “Fazer Acontecer”. 

 

Esta organização compromete-se a envidar os seus melhores esforços para estabelecer uma coope-

ração profícua, assumindo a responsabilidade pela implementação do _(inserir nome do projeto), 

que tem por objetivo __(inserir objetivo do projeto)___. 

 

O Representante da entidade parceira__(inserir nome da entidade parceira) 

 

_________________________________ 

(inserir nome e cargo/ função do representante legal) 

 

Lisboa, ____(inserir data)___ 

  

                                                 
14

 Poderá descarregar as presentes minutas na plataforma online, onde irá submeter a candidatura 

 !  A folha da Declaração de Parceria poderá conter o logotipo da entidade parceira 
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ANEXO III 

 
Conversão de Documento Word em PDF 

1. Abra o arquivo no Microsoft Word. 

2. Converta o documento do Word em PDF: 

- Clique no menu “Arquivo” no canto superior esquerdo 

 

- Selecione “Salvar Como” 

 

 

 

 



 

 
 
Pelouro da Educação e Direitos Sociais                        Programa Municipal de Prevenção e Combate ao Insucesso e Abandono Escolar Precoce                         
44 
                                                              “Secundário para todos” criado pela Câmara Municipal de Lisboa  

 

- Abra a lista de formato (“tipo”) e selecione “PDF” 

 

3. Salve o arquivo como PDF: 

Selecione uma pasta para exportar o arquivo ou clique em “Escolher outra pasta” e navegue 

até a pasta desejada. Em seguida, renomeie o documento e clique em “Salvar”.    
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ANEXO IV 

Conversão de Documento Excel em PDF 

1. Selecione o arquivo e abra-o no Microsoft Excel. 

2. Em "Arquivo", clique na opção "Salvar Como" 

 

3. Em “Formato de Arquivo” escolha a opção PDF e clique em “Salvar” 

 

   



 

 

 

 


