
   Projeto “Educação para a Cidadania” 
 

 
Projeto implementado por: 

AVISO 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE 
PLANOS DE AÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA EM CONTEXTO ESCOLAR 

 

Este Aviso enquadra-se no projeto “Educação para a Cidadania”, uma iniciativa do Programa Cidadãos 
Ativ@s, financiado pelos EEA Grants (Noruega, Islândia e Liechtenstein) e gerido em Portugal pela 
Fundação Calouste Gulbenkian em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto. O projeto é implementado 
pela ONGD Fundação Gonçalo da Silveira (FGS) em conjunto com o Centro de Investigação para o 
Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto (CEDH-UCP). 

O projeto “Educação para a Cidadania” encontra-se alinhado com os objetivos da Estratégia Nacional de 
Educação para a Cidadania e pretende contribuir para 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. Especificamente pretende: a) criar uma métrica para avaliar as 
competências de cidadania dos/as estudantes, 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; b) promover as 
competências de cidadania nos/as estudantes das escolas envolvidas; c) promover uma estreita cooperação 
entre ONG e escolas, beneficiando do seu conhecimento em diferentes áreas; d) reforçar a intervenção das 
ONG nas políticas públicas. Pretende-se envolver diretamente estudantes que se encontrem a frequentar o 
3.º Ciclo do Ensino Básico. Espera-se também envolver outros atores da comunidade educativa e local, 
assumindo uma intervenção estrutural. 

Neste contexto, encontra-se aberto concurso para a apresentação de propostas de consórcios de ONG / 
agrupamento de escolas para a elaboração e implementação de planos de ação de Educação para a 
Cidadania em contexto escolar durante os dois próximos anos letivos (2019/2020 e 2020/2021), com início 
previsto em setembro de 2019 e fim em agosto de 2021. 

Os planos de ação a apoiar devem ser adaptados aos contextos e às necessidades dos/as estudantes e 
escolas envolvidas em função do diagnóstico realizado pelos consórcios e da sua articulação com a 
“Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola” das respetivas escolas.  

Os/as destinatários/as diretos das iniciativas a apoiar devem ser, pelo menos, 80 estudantes integrados/as 
preferencialmente no 8.º ano de escolaridade aquando do início da implementação dos planos de ação (ano 
letivo 2019/2020). No segundo ano, os/as destinatários/as deverão preferencialmente ser os mesmos do ano 
anterior, de forma a que os planos de ação possam acompanhar o mesmo grupo durante a sua duração.   

Podem candidatar-se consórcios constituídos por uma ou mais ONG e um agrupamento de escolas / escola 
não agrupada, sendo que uma ONG deverá assumir a responsabilidade pelo consórcio. Para além destas, os 
consórcios poderão associar outras entidades. A participação de uma ONG que atue/trabalhe no território de 
intervenção da proposta é obrigatória.  

Serão apoiados três consórcios de ONG / agrupamento de escolas, sendo o montante disponibilizado para 
apoiar cada consórcio de 25 000€. 

Estão disponíveis no website da Fundação Gonçalo da Silveira - https://fgs.org.pt/concurso-para-consorcios-
ong-e-escolas/ - os Termos de Referência e os anexos.  

As propostas devem ser submetidas via email para educação.cidadania@fgs.org.pt com o assunto 
“Educação para a Cidadania – Proposta [nome da ONG responsável pelo consórcio]”, até ao final do dia 6 
de junho de 2019. 


