AVISO

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “EDUCAÇÃO PARA A
CIDADANIA”
Uma das áreas prioritárias do Programa Cidadãos Ativ@s é a formação de cidadãos
mais atentos e intervenientes nas políticas públicas, a promoção de um maior respeito
pelos valores democráticos e direitos humanos e o incremento de uma cultura de
tolerância. Estes valores devem ser incutidos o mais cedo possível, ou seja, desde a
adolescência e juventude, e por isso, as escolas devem ter um papel decisivo na
transformação e na maior sensibilização para o respeito pela diferença e participação
cívica num contexto de paz, liberdade e igualdade.
Neste contexto, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Bissaya Barreto
decidiram lançar um concurso para a implementação de um projeto dedicado à
Educação para a Cidadania.
Este projeto está alinhado com os objetivos e preocupações da Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania, adotada em 2017 pelo Governo português e visa não só
enriquecê-la mas, sobretudo, demonstrar a importância fundamental do envolvimento
ativo das Organizações Não Governamentais (ONG) neste processo, contribuindo com
a sua experiência e valores e promovendo uma real abertura da escola à comunidade.
É um projeto complexo que compreende uma componente de investigação e uma
componente experimental em três agrupamentos de escolas tipificados e que devem,
no seu todo, constituir-se como boa prática a disseminar nas escolas em todo o país.
O objetivo geral do projeto é fomentar uma mudança sistémica na educação para a
cidadania e reforçar o papel das organizações da sociedade civil nas políticas públicas
e na promoção de uma sociedade mais tolerante e envolvida.
Os objetivos específicos do projeto são os seguintes: criar uma métrica para a avaliar o
“nível de cidadania” dos alunos de forma a desenhar programas à medida para dar
resposta às necessidades de cada grupo e medir o impacto das ações de educação
para a cidadania; promover as competências de cidadania nos estudantes das escolas
envolvidas; promover uma estreita cooperação entre ONG e escolas, beneficiando do
seu conhecimento em diferentes áreas; e reforçar a intervenção das ONG nas políticas
públicas.
O grupo-alvo do projeto são os estudantes do 7º ano ao 9º ano (entre 12 e 14 anos).
Está aberto o período para apresentação de propostas para a implementação do projeto.
Podem candidatar-se como promotoras do projeto, as Organizações Não
Governamentais (ONG) que cumpram os requisitos estipulados no Artigo 7º do
Regulamento do Programa.
Para efeitos de apresentação de proposta, deve ser constituído um consórcio com um
centro de investigação, no qual o parceiro líder é a ONG promotora.
O projeto a desenvolver e implementar tem a duração de 36 meses, com data de início
prevista a 1 de março de 2019 e conclusão prevista a 28 de fevereiro de 2022.

O orçamento global do projeto não pode exceder 200 000 euros.
Estão disponíveis no website do Programa Cidadãos Ativ@s cidadaos-ativos.pt o
Regulamento do Programa, os Termos de Referência que indicam os documentos a
apresentar e as minutas que deverão ser utilizadas.
As propostas têm de ser submetidas via e-mail para gulbenkian@cidadaos-ativos.pt
com o assunto “Educação para a Cidadania – Proposta [Nome da ONG]”, até ao dia 14
de janeiro 2019 às 12:00 GMT.

