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1. Acompanhamento, apoio e dinamização dos projectos em 2009

1.1 Sumário executivo

O ano de 2009 marca um período de transição no Programa Escolhas (PE). Em
simultâneo verificou-se o encerramento da 3ª Fase (Novembro de 2009) e o
lançamento da 4ª Geração (Julho de 2009).

Iniciada em Dezembro de 2006 e terminada em 30 de Novembro de 2009, a 3ª Fase
do PE ficou marcada, antes de mais, pela consolidação do desempenho dos 120
projectos financiados neste triénio. Assumindo um acompanhamento próximo, regular
e multi-nível, o PE distinguiu-se pelo rigor e pelo acompanhamento próximo dos seus
projectos, algo que constitui a sua missão prioritária e que se procurou consolidar em
2009.

Neste triénio, o desafio foi o de conseguir fazer mais e melhor, algo traduzido no
quadro-síntese seguinte que demonstra essa mesma capacidade:

Nº de locais de intervenção

Escolhas

Escolhas

Escolhas

1ª Geração

2º Geração

3ª Fase

50

87

120

Nº de destinatários

6.712

43.199

85.021

Nº de crianças e jovens

5.000

34.580

63.914

170

394

480

17

54

70

111

412

776

Nº de técnicos envolvidos
Nº concelhos com projectos
Nº de parceiros com protocolos

Fig. 1 – Quadro-síntese.

De forma a concretizar esse desafio, 2009 correspondeu à continuação do reforço dos
mecanismos de planeamento e de avaliação da equipa central e ao reforço dos
mecanismos de acompanhamento dos projectos. Este esforço traduziu-se num total
de 219 visitas de acompanhamento in loco aos projectos, para além de inúmeras
reuniões nas delegações, procurando apoiar na resolução dos constrangimentos
verificados localmente. Foram ainda analisados e apreciados 238 relatórios dos
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projectos, 236 planos detalhados de actividades e foram produzidos 455 relatórios
pela equipa central do PE, entre relatórios das visitas efectuadas, relatórios semestrais
e anuais e recomendações.

Num ano que ficou assinalado como o Ano Europeu da Criatividade e Inovação (AECI)
foram significativamente desenvolvidas actividades globais subordinadas a este mote.
Neste sentido foram estabelecidos quatro workshops por Zona no período da Páscoa
(música, fotografia, cinema e reciclagem criativa), bem como uma iniciativa global
denominada

“Escolhas

de

Verão:

Rumo

a

Góis”

(http://escolhasrumoagois.wordpress.com/) que envolveu 120 jovens.

Fig. 2 – Acampamento “Escolhas de Verão”.

No âmbito do programa oficial do AECI 2009, foi ainda realizada a actividade
“InovExpo” (http://inovexpo.pbworks.com), uma exposição online sobre inovação no
âmbito

dos

CID@NET,

e

o

“Forum

Escolhas:

és

tu

que

as

fazes”

(http://www.forumescolhas.com). O Fórum Escolhas ocorreu nos dias 3 e 4 de Julho
de 2009 no Espaço LX Factory, em Lisboa,
No Fórum Escolhas pretendeu-se, durante dois dias, envolver os próprios jovens na
organização de um fórum alargado de partilha e debate sobre o impacto do Programa
Escolhas nas suas trajectórias de vida. Todas as actividades foram co-organizadas
com os próprios jovens e estiveram presentes cerca de 650 participantes, a maioria
jovens.
Este evento, de carácter formativo e informativo, teve como objectivo promover a
participação activa dos "jovens escolhas", dando-lhes a possibilidade de escolherem
as actividades que foram dinamizadas no decorrer do mesmo, e de se empenharem
na sua concretização. Assim, através do site do Fórum Escolhas, semanalmente
4

foram lançados desafios que remetiam para a capacidade de os jovens poderem
escolher o que queriam que este Fórum fosse. Desde a decoração do espaço, aos
temas dos workshops e conferências, procurou-se, numa lógica de capacitação dos
jovens, incentivá-los a fazerem as suas escolhas e a co-responsabilizarem-se pela
organização do evento.

Figs. 3 e 4 – Fórum Escolhas.

O ano de 2009 marcou a continuidade da aposta em parcerias estratégicas para o PE
e para os projectos locais. Assim, mantiveram-se, ao longo de 2009, as parcerias com
a Porto Editora relativa ao acesso dos projectos à Escola Virtual (4729 palavras-chave
disponibilizadas do 1º ao 12º ano), com a Microsoft relativa aos curricula Unlimited
Potential (1193 certificados modulares em 2009 e 4906 certificados emitidos desde
2007) e Literacia Digital (855 inscrições com emissão, em 2009, de 389 certificados) e
com a CISCO relativamente ao sistema NetAcad (55 destinatários do Programa
Escolhas foram já certificados com o curriculum IT Essentials).

Igualmente nesse sentido foi dado seguimento aos protocolos de cooperação com a
Federação Portuguesa de Rugby relativamente ao lançamento de cinco “Escolinhas
de Rugby”, com as Nações Unidas e Cisco em relação ao projecto MYTecC, com a
Fundação PT de forma a tornar os CID@NET acessíveis a cidadãos com deficiência,
com a Agência Nacional da Qualificação para o reforço da articulação entre os
projectos do PE e os Centros Novas Oportunidades.

Pontualmente foram ainda apoiados diversos eventos que envolveram os destinatários
do PE, tais como o Festival Indie Júnior, a Visual Street Performance 2009 e com a
iniciativa Verão no Parque.

Em 2009, foi lançada em Março, na Casa da Cultura da Apelação, em Loures, a
Campanha Contra a Violência “A violência é um ciclo. Tu podes pará-lo”. Esta
5

campanha, promovida pelo Programa Escolhas, em parceria com a Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) e os Governos Civis
de Lisboa, Porto e Setúbal, procurou mostrar aos jovens, através do exemplo de
figuras públicas em diversos campos, que outras “armas” como o talento, o esforço, a
dedicação, o empenho e o trabalho podem ser usadas contra a violência.

Através de figuras públicas que conseguiram afirmar-se pela positiva na música, no
desporto, no teatro e noutras áreas, esta campanha levou aos jovens, através de 12
sessões/debate realizadas nos distritos do Porto, Lisboa e Setúbal, a mensagem de
que é possível parar a violência utilizando outras “armas”. Esta Campanha possibilitou
o

envolvimento

de

1700

jovens

nas

sessões,

17200

visitas

ao

site

(http://www.tupodesparar.com) e 120 spots ao abrigo da publicidade institucional na
RTP1, RTP 2 e SIC.

Figs. 5, 6 e 7 – Campanha “A violência é um ciclo”.

O ano de 2009 marca a manutenção do esforço de internacionalização e de produção
de conhecimento pelo PE, nomeadamente através da implementação de duas
candidaturas transnacionais, ambas financiadas pela Comissão Europeia. Ao nível da
produção de conhecimento, salientamos, ainda, a publicação dos estudos “Aprender
na Diversidade”, através de uma parceria com a Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação, e do estudo “Capacitar para Escolher”, em parceria com a Inducar,
procurando identificar práticas de empowerment inovadoras no âmbito de projectos
financiados pelo PE. Sendo este o ano de encerramento da 3ª Fase. Estes serão
produtos que deixarão o legado do que mais interessante se fez nesta 3ª Fase do PE.
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Ao nível da formação contínua dos técnicos dos projectos locais, é de salientar a
realização de três seminários regionais, três workshops temáticos e duas oficinas
virtuais onde se trabalharam competências ao nível da definição de objectivos e
indicadores de avaliação bem como ao nível da sistematização do projecto de prática.

Fig. 8 – Workshop temático sobre gestão de redes e parcerias.

No ano de 2009 continuou a promover-se a visibilidade positiva dos projectos, públicos
e territórios do PE, manifesto em mais de 3.079.807 acessos ao website
www.programaescolhas.pt, 588 notícias publicadas pelos projectos e pelo PE, 360.000
revistas Escolhas distribuídas gratuitamente e 42 peças televisivas semanais no
Programa Nós na RTP2.

Entre 2006 e 2009 envolvemos 85.021 indivíduos em quase 700.000 sessões
registadas de trabalho, o que corresponde a uma execução de 218% face ao estimado
em 2006.

Tipo

f

%

Crianças/Jovens

63.914

75%

Familiares

11.753

14%

Outros

9.354

11%

Total

85.021

100%

Fig. 9 - Destinatários envolvidos entre 2006 e 2009.

Salienta-se a execução de 91% dos orçamentos atribuídos aos projectos, o que
permitiu chegar a um custo de 8,1€ por mês/participante e a um custo de 0,27€ por
dia/participante.

7

O ano de 2009 correspondeu, igualmente, ao ano de lançamento da 4ª Geração do
Programa Escolhas. Nesse sentido, com a publicação da Resolução de Conselho de
Ministros 63/2009, de 23 de Julho, deu-se início a um processo contínuo que se
desenrolou nas seguintes etapas:

- Publicação do Despacho Normativo nº27/2009 de 6 de Agosto de 2009
(Regulamento);
- Abertura do Período de Candidaturas a 6 de Agosto de 2009;
- Realização de 25 Sessões de Esclarecimento de 19 de Agosto a 11 de
Setembro;
- Final do Período de Candidaturas a 30 de Setembro de 2009;
- Período de Avaliação de Candidaturas entre 1 de Outubro e 20 de Novembro:
- Sessão do júri – 27 e 28 de Novembro;
- Divulgação dos resultados no site - 30 de Novembro;
- Envio dos Termos de Aceitação – 2 a 5 de Dezembro;
- Sessão pública de assinatura de protocolos - 16 de Dezembro.

Com o culminar destas etapas foi possível encerrar 2009 com a 3ª Geração
plenamente executada e com a 4ª Geração lançada. A 4ª Geração trará ainda maiores
desafios. Como principais alterações, salientam-se:

a) Modelo misto de acesso;
b) Diferenciação e modularidade no financiamento;
c) Nova Medida: V – Empreendedorismo e Capacitação;
d) Maior apoio a iniciativas dos jovens e reforço de mecanismos de
participação;
e) Reforço da empregabilidade e formação profissional;
f)

Bonificação de consórcios com CPCJ, DGRS, CNO e IPJ;

g) Criação da figura do “dinamizador comunitário”.

Na 4ª Geração trabalharemos com 1003 parceiros locais e 772 técnicos nas equipas,
estimando-se envolver 96.953 participantes ao longo do período de 2010 a 2012.
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1.2 Projectos Financiados em 2009

Em 2009 verificou-se o financiamento de 118 projectos. Para além de um projecto
revogado em 2008 devido a irregularidades, verificou-se o termo de dois projectos da
Zona Sul e Ilhas que haviam terminado em Dezembro de 2008, na medida em que
eram projectos apenas para 2 anos.

1.3 Acompanhamento e avaliação

1.3.1 Visitas de acompanhamento

De acordo com artigo 29º do Regulamento do Programa Escolhas relativo ao
“Acompanhamento e avaliação dos projectos”, a avaliação interna protagonizada pela
equipa técnica do Programa Escolhas pressupõe a realização de visitas informais em
contexto de actividades e visitas de avaliação em contexto formal com a presença do
consórcio.

Em 2009 foram realizadas um total de 219 visitas, de carácter diversificado, as quais
foram distribuídas da seguinte forma:

- Zona Norte: 70 visitas
- Zona Centro: 73 visitas
- Zona Sul e Ilhas: 76 visitas

No período em análise foram realizadas 120 visitas em contexto de avaliação formal
com a presença do consórcio em todos os projectos financiados pelo PE. Estas visitas
tiveram como objectivo efectuar um balanço ao nível da implementação das anteriores
recomendações, proceder à avaliação anual (24 meses) dos projectos e, aproveitando
a presença dos parceiros dos consórcios, analisar e discutir as recomendações
elaboradas para os próximos seis meses de intervenção. No âmbito destas visitas,
duas das reuniões da Zona Sul e Ilhas foram de avaliação final, dado que, conforme
referido no ponto anterior, os projectos em causa finalizaram a sua intervenção em
Dezembro de 2008 (Projecto “Alternativas” e Projecto “Escolhas Pró-Bairro”).

Ainda no âmbito do acompanhamento aos projectos, e no sentido de esclarecer
algumas dúvidas ao nível do seu funcionamento designadamente ao nível da
execução do plano de actividades, foram realizadas, em diferentes períodos, 34
9

visitas-surpresa (12 no Norte, 10 no Centro e 12 no Sul e Ilhas). Os objectivos destas
visitas passaram pela observação das dinâmicas dos projectos no âmbito da
implementação das actividades, das características dos públicos-alvo da intervenção,
do funcionamento das equipas, das metodologias adoptadas, entre outros aspectos
mais específicos de cada projecto em particular.

As visitas aos projectos em contexto informal foram realizadas durante o período das
férias de verão e tiveram como objectivo a observação e acompanhamento das
actividades programadas por cada projecto. No total das três zonas, efectuaram-se 65
visitas em contexto de actividades (19 na Zona Norte1, 19 na Zona Centro2 e 27 na
Zona Sul e Ilhas).

O total de visitas efectuadas durante o ano de 2009 apresenta um número de visitas
inferior ao do ano de 2008 devido ao facto de algumas actividades terem sido
dinamizadas em conjunto por vários projectos (intercâmbios) mas também devido ao
facto deste ano ter coincidido com o lançamento da 4ª Geração do PE a partir de
Julho, o que obrigou as equipas técnicas a focalizarem-se em simultâneo em dois
desafios.

Paralelamente, e ao longo deste ano, realizaram-se ainda um conjunto de visitas a
determinados

projectos

com

objectivos

e

especificidades

muito

concretas,

nomeadamente de organização, preparação e acompanhamento de algumas
iniciativas mais globais, como foi o caso dos “Workshops da Páscoa”, do
Acampamento Nacional “Escolhas de Verão: Rumo a Góis” e das iniciativas “ACIDI
junto das comunidades”.

1.3.2 Documentação produzida e analisada

Segundo o modelo de avaliação e acompanhamento previsto no Regulamento do
Programa Escolhas, cabe ao consórcio de cada projecto a elaboração e apresentação
de um relatório de auto-avaliação com uma periodicidade semestral.

No ano de 2009 foram apresentados ao PE um total de 238 relatórios de autoavaliação, 119 relativos ao segundo ano de implementação dos projectos e um

1

Perfazendo um total de 21 projectos, tendo em conta que duas das visitas foram realizadas no âmbito
dos intercâmbios.
2
Perfazendo um total de 23 projectos, tendo em conta que foram visitados 4 intercâmbios.
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relatório relativo aos 18 meses de implementação do projecto “Pensar o Presente,
criar o Futuro” (Alijó), respectivamente 39 da Zona Norte; 44 da Zona Centro e 37 da
Zona Sul e Ilhas; 117 relativos aos dois anos e meio de implementação dos projectos
(30 meses) e um relativo ao segundo ano de implementação do projecto N-169,
respectivamente 39 da Zona Norte, 44 da Zona Centro e 35 da Zona Sul e Ilhas.

Para além dos relatórios de auto-avaliação, é também da responsabilidade dos
consórcios, a apresentação com uma periodicidade semestral do plano detalhado de
actividades dos projectos. Assim, neste período foram apresentados 236 planos
detalhados de actividades, 118 em cada semestre de 2009.

No que concerne à avaliação interna, da responsabilidade da equipa técnica do
Programa Escolhas, durante o ano de 2009 elaboraram-se 455 relatórios e ofícios de
avaliação dos projectos e relatórios relativos às visitas de acompanhamento
efectuadas nos diferentes territórios de intervenção.

A elaboração dos relatórios de avaliação tem como referência a análise dos aspectos
formais previstos no Regulamento do Programa Escolhas e definidos especificamente
em cada uma das candidaturas apresentadas, designadamente, ao nível da realização
global do projecto, da execução do plano de actividades, do envolvimento e
participação dos destinatários, da afectação dos recursos humanos, da articulação dos
coordenadores de projecto com o PE e a sua participação nos processos formativos,
da implementação da metodologia de avaliação, da participação e funcionamento do
consórcio e ao nível da execução financeira. De forma a complementar os níveis de
avaliação atribuídos a cada projecto, a equipa técnica também se baseia na
informação recolhida no âmbito das visitas efectuadas, nomeadamente das visitas em
contexto de actividades.

A análise destes relatórios pressupõe também a elaboração de sugestões de
ajustamentos que se considerem necessários realizar no âmbito de cada projecto.
Estas sugestões são remetidas para apreciação da Coordenadora Nacional do PE,
sendo posteriormente enviadas, via ofício, a todos os projectos. Na informação
enviada consta o nível de avaliação atribuído, uma apreciação global acerca da
implementação do projecto e as recomendações relativas aos ajustamentos a
implementar, os quais se assumem com um carácter obrigatório.
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Sendo assim, e no seguimento da informação referenciada anteriormente, em 2009
produziu-se a seguinte documentação:

a) 119 Relatórios de avaliação relativos ao segundo ano de implementação dos
projectos e 1 relatório relativo aos 18 meses de implementação do Projecto N169. Elaboração de 120 ofícios para remeter aos Consórcios dos projectos;
b) 117 Relatórios de avaliação relativos aos 30 meses de implementação dos
projectos e 1 relativo ao segundo ano do projecto N-169 e elaboração de 118
ofícios;
c) 120 Relatórios relacionados com as visitas de acompanhamento efectuadas no
âmbito da avaliação do segundo ano dos projectos, com a presença dos
consórcios e das equipas de projecto;
d) 65 Relatórios efectuados no âmbito das visitas em contexto de actividades
realizadas aos projectos durante o período do Verão, tendo como objectivo a
verificação e cumprimento das condições de segurança dos destinatários.
e) 34 Relatórios relativos às visitas-surpresa efectuadas a alguns projectos (12 na
Zona Norte, 10 na Zona Centro e 12 na Zona Sul e Ilhas).

1.3.3 Iniciativas globais

Durante o ano de 2009, e assumindo uma postura proactiva na disponibilização de
recursos e iniciativas aos projectos locais, o PE procurou desenvolver um conjunto de
actividades globais que foram postas à consideração de cada projecto. Neste sentido,
foram dinamizadas diversas iniciativas que permitiram a mobilização de crianças e
jovens de todo o país:

- Workshops da Páscoa nas zonas Norte, Centro e Sul e Ilhas;
- Acampamento “Escolhas de Verão: Rumo a Góis”;
- I Encontro de Escolinhas de Rugby;
- Campanha “A Violência é um Ciclo”;
- Projecto “Tubo ou Nada”.

Através deste tipo de iniciativas, o Programa Escolhas pretende, por um lado,
proporcionar aos projectos o acesso a diferentes estratégias de intervenção, que
possam ao mesmo tempo, fomentar a motivação, o sentido de responsabilidade e o
desenvolvimento de competências nos jovens. E por outro, possibilitar aos jovens
destinatários dos projectos, o contacto com novas realidades e experiências
12

interculturais, o desenvolvimento de competências sociais e o reforço do interesse por
actividades de diferentes tipos, nomeadamente de âmbito cultural e desportivo.

1.4.3.1 Workshops da Páscoa

O Programa Escolhas dinamizou, durante a pausa lectiva da Páscoa, um conjunto de
workshops temáticos desenvolvidos em todo o país (Porto, Lisboa e Setúbal) dirigidos
ao público-alvo dos projectos. As iniciativas desenvolvidas tiveram como principais
objectivos a troca de experiências entre os jovens e a partilha entre os projectos.

1.4.3.1.1 Zona Norte

Na Zona Norte, o Programa Escolhas pretendeu proporcionar, durante o período de
pausa escolar da Páscoa, momentos lúdicos de âmbito cultural e/ou desportivo que
possibilitassem aos jovens dos projectos Escolhas o contacto com novas realidades e
experiências, o desenvolvimento de competências técnicas e/ou sociais e o reforço do
interesse por actividades de âmbito cultural.

Neste sentido, através de contactos efectuados com algumas instituições culturais da
cidade do Porto, bem como através do desafio lançado aos projectos Escolhas, foi
possível construir um roteiro de actividades a dinamizar em todos os projectos da zona
Norte.

Fig. 10 – Escolhas na Primavera.
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O roteiro “Escolhas na Primavera” apresentou uma série de 38 actividades bastante
diversificadas: de âmbito artístico (música, teatro, dança), cultural, desportivo e
ambiental, tendo em conta as diferentes

preferências e necessidades das

crianças/jovens dos Projectos Escolhas. Estas actividades foram dinamizadas ao
longo das duas semanas, correspondentes ao período de férias escolares da Páscoa
(30/03 a 09/04). O roteiro foi, assim, composto por um Workshop de Cinema Digital,
promovido pelo Programa Escolhas, por ateliês/espectáculos dinamizados por
diferentes instituições culturais (IPJ, Casa da Música, Divisão do Ambiente da
C.M.Porto,

Teatro

Nacional

de

S.

João

e

Museu

do

Papel

Moeda),

e

fundamentalmente por um conjunto de actividades apresentadas pelos projectos
Escolhas.

Foi, assim, lançado o convite aos projectos Escolhas da Zona Norte para integrarem
as “Escolhas na Primavera”, assistindo a espectáculos, participando em ateliês,
visitando e acolhendo outros projectos.

O Roteiro da Primavera contou com a participação de 1403 crianças e jovens.

a) Workshop de Cinema Digital

Dinamizado pelo realizador Ricardo de Almeida, de 30 de Março a 4 de Abril, na
cidade do Porto. O workshop teve como objecto e produto, a realização de uma curtametragem digital e foi estruturado de forma a desenvolver nos jovens alguma
autonomia para produzir, realizar e montar um filme. O ateliê permitiu aos jovens
aprender a utilizar equipamentos profissionais, bem como a conhecer a forma como
trabalha uma equipa de cinema, revelando a importância da organização e do trabalho
de grupo.

O workshop teve a duração de 35 horas e decorreu de 2ª a 6ª feira, das 09h30/18h00,
sendo o dia 4 de Abril destinado à projecção e apresentação pública da curtametragem, tendo esta ocorrido no Clube Literário do Porto.

O ateliê foi dirigido a 20 jovens com idade igual ou superior a 15 anos, com veia
artística e curiosidade pelo cinema.
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Figs. 11 e 12 – Workshop de Cinema Digital

b) Workshop de Fotografia

Em parceria com o IPJ – Delegação Regional do Norte foi desenvolvido um workshop
de Fotografia - Curso teórico-prático que teve como objectivo proporcionar a
aprendizagem de técnicas fotográficas.

Esta iniciativa previu a realização de diversas actividades ligadas à fotografia desde a
construção de máquinas manuais à realização de um trabalho de estúdio com
máquinas digitais, realização de fotogramas, revelação de fotografias etc. Findo o
ateliê foi inaugurada uma exposição dos trabalhos realizados pelos participantes.

O referido workshop decorreu nos dias 30, 31 de Março, 1, 2, e 3 de Abril, das 14.30
às 17.30 e contou com a participação de 12 jovens com idades compreendidas entre
os 12 e os 18 anos.

Figs. 13 e 14 – Workshop de Fotografia

No âmbito da iniciativa, foi lançado também o blogue “Escolhas na Primavera”
http://escolhasnaprimavera.blogspot.com.
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1.4.3.1.2 Zona Centro

No âmbito dos Workshops da Páscoa, na Zona Centro foi realizada a “Residência
Artística Kova M” nos dias 6 a 10 de Abril, no Alto da Cova da Moura, concretamente
no estúdio de Gravação da Cova da Moura. Esta iniciativa teve como parceiros a
Associação Cultural Moinho da Juventude, o Projecto “Nu Kre Bai Na Bu Onda” e a
Iniciativa “Bairros Críticos”.

Os objectivos associados a esta acção prenderam-se com as seguintes linhas de
orientação que condicionaram a organização da mesma:

- A promoção de um intercâmbio entre jovens destinatários de cerca de 15
projectos financiados pelo Programa Escolhas;

- Aprofundamento dos conhecimentos na área de produção musical,
proporcionando uma experiência de estúdio aos jovens envolvidos;

- Produção de um CD/DVD representativo do trabalho desenvolvido na semana
da Residência.

Participaram nesta iniciativa 15 jovens, dos 14 aos 20 anos, oriundos de 15 projectos
financiados pelo Programa Escolhas. Os jovens participantes foram seleccionados de
acordo com alguma experiência na área da música (excluindo profissionais ou semiprofissionais), garantindo um conjunto de conhecimentos mínimos que possibilitassem
que os mesmos pudessem incorporar os conhecimentos.

Inicialmente, foi lançado um concurso a todos os projectos da Zona Centro, de
maneira a que os interessados apresentassem uma candidatura individual, contendo
informações relacionadas com o currículo artístico e com as motivações em participar
na iniciativa.

A “ Residência Artística Kova M” contou com a participação de 4 formadores nas áreas
das letras, música, mistura e produção, sendo que três dos envolvidos são moradores
do Alto da Cova da Moura, directa e indirectamente ligados ao recém-inaugurado
estúdio de gravação.
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Durante a semana foi organizado um blog, actualizado em tempo real com os diversos
materiais

produzidos

(imagem,

vídeo,

música

e

depoimentos

dos

diversos

participantes): http://residenciakovam.wordpress.com/

Fig. 15 – Residência KM.

Esta iniciativa foi apresentada numa sessão pública realizada no dia 19 de Maio, nas
instalações no CNAI, contemplada como uma acção da Semana da Diversidade
organizada pelo ACIDI. Nesta apresentação, foi projectado um vídeo com audição de
parte dos temas criados e foi realizado um debate em que os técnicos envolvidos e
jovens participantes falaram sobre todo o processo e produtos. A “ Residência Artística
Kova M” foi igualmente apresentada na iniciativa Lisboa Mistura 2009.

1.3.3.1.3 Zona Sul e Ilhas

Durante a pausa lectiva da Páscoa, na Zona Sul e Ilhas foram dinamizados ateliês de
“ReCiclagem

ReConstrutiva”

que

tiveram

como

objectivo

contribuir

para

o

desenvolvimento de competências, estimulando a imaginação e o pensamento
criativo.

Explorando as possibilidades de reutilização de materiais descartáveis na construção
de Ecobrinquedos, através de orientação e supervisão da empresa “Oficina
Recreativa”, foram dinamizadas, entre 30 de Março e 8 de Abril de 2009, 8 sessões
em Silves, Faro, Setúbal, Seixal, Almada, Barreiro, Beja e Estremoz.

Para além das inscrições efectuadas inicialmente, estes ateliês contaram com uma
afluência significativa de outras crianças e jovens, num total de 157 participantes com
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idades entre os 6 e os 13 anos e 49 técnicos, representando 30 projectos financiados
pelo Programa Escolhas de diferentes áreas da Zona Sul e Ilhas.

Tendo como ponto de partida a sensibilização para as questões ambientais e a
reciclagem, os participantes começaram por reproduzir modelos de brinquedos préconcebidos, passando depois a dar asas à sua criatividade e corpo às suas ideias,
criando esculturas a partir de material de desperdício.

Figs. 16 e 17 - Exemplos de materiais criados.

Todo este processo culminou numa exposição que decorreu no CNAI - Centro
Nacional de Apoio ao Imigrante, em Lisboa, onde estiveram expostas 33 peças
originais que foram seleccionadas entre dezenas de trabalhos efectuados, e em que a
imaginação e diversidade cultural estiveram patentes.

Salienta-se como inovador e criativo o conceito que sustentou a actividade, a
participação e capacitação das crianças e jovens nesta temática, bem como a
possibilidade de replicar esta metodologia localmente, uma vez que se verificou em
cada sessão o envolvimento e participação de técnicos locais de cada projecto.

1.3.3.2 Acampamento Escolhas de Verão

Na sequência de iniciativas globais anteriores, e no âmbito da comemoração do Ano
Europeu da Criatividade e Inovação, o Programa Escolhas realizou nos dias de 28 a
31 de Julho de 2009 um Acampamento Nacional, em parceria com o consórcio do
projecto “Escolhas de Futuro”, em Góis.
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A iniciativa contou com a participação de 120 jovens destinatários dos projectos de
norte a sul do país, incluindo Açores e Madeira, assim como com uma equipa de
monitores voluntários pertencentes às equipas técnicas dos projectos, técnicos esses
que acompanharam todas as actividades.

Fig. 18 – Equipa vermelha.
Esta iniciativa teve como objectivo desenvolver as competências pessoais e sociais
dos jovens participantes, num ambiente distinto daquilo que são habitualmente os
seus contextos de vida urbanos, através do contacto com a natureza, numa área
serrana onde o desporto aventura e as tradições locais interagem. Em termos práticos
procurou-se ao longo de quatro dias, e através de práticas de educação não formal,
actividades desportivas, de aventura, artísticas, comunitárias e de interacção,
estabelecer uma plataforma de conhecimento e descoberta entre os jovens, numa
perspectiva de fortalecimento do diálogo intercultural.
Esta

iniciativa

foi

diariamente

divulgada

no

blog:

http://escolhasrumoagois.wordpress.com/

1.3.3.3 I Encontro Escolinhas de Rugby

Nos dias 8 e 9 de Setembro foi realizado o I Encontro de Escolinhas de Rugby, em
Vila Nova de Gaia. Este evento contou com a participação de 100 crianças e jovens
com idades entre os 6 e os 14 anos, nomeadamente 75 participantes das cinco
escolinhas de rugby e 25 da Escolinha de Rugby da Galiza (Cascais), convidados
desta iniciativa.
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A iniciativa realizou-se no Estádio Jorge Sampaio, em Pedroso, que recebeu as cinco
escolinhas de rugby crida no âmbito do Programa Escolhas, oriundas de várias zonas
do país (Porto, Peniche, Oeiras, Setúbal e Cascais), onde se pratica a modalidade.

Figs. 19, 20 e 21 – Encontro das Escolinhas de Rugby.
Este encontro culminou com a entrega dos equipamentos às cinco escolinhas de
rugby criadas no âmbito desta parceria.
Após algumas palavras dirigidas ao público de agradecimento e incentivo à
modalidade, Joaquim Ferreira ofereceu bolas de rugby autografadas pela Selecção
Nacional de Rugby, "os Lobos", às cinco escolinhas.
1.3.3.4 Campanha “A violência é um ciclo”.

Foi lançada em Março de 2009, na Casa da Cultura da Apelação, em Loures, a
Campanha Contra a Violência “A violência é um ciclo. Tu podes pará-lo”:
http://www.tupodesparar.com .

Esta campanha, promovida pelo Programa Escolhas, em parceria com a Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) e os Governos
Civis de Lisboa, Porto e Setúbal, procurou mostrar aos jovens, através do exemplo de
figuras públicas em diversos campos, que outras “armas” como o talento, o esforço, a
dedicação, o empenho e o trabalho podem ser usadas contra a violência. Esta
campanha levou aos jovens, através de 12 sessões/debate realizadas nos distritos do
Porto, Lisboa e Setúbal, a mensagem de que é possível parar a violência utilizando
outras “armas”.
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Figs. 22, 23 e 24 – Cartazes da Campanha.

No lançamento da Campanha, para além da presença de Rosário Farmhouse, Alta
Comissária para a Imigração e o Diálogo Intercultural, Eurídice Pereira, Governadora
Civil do Distrito de Setúbal, António Fonseca Ferreira, Presidente da CCDR-LVT,
Jorge Andrew, representante do Governo Civil do Distrito de Lisboa e António Pereira,
vereador da Câmara Municipal de Loures, também estiveram presentes algumas das
figuras públicas que se associaram à campanha, nomeadamente os músicos dos Da
Weasel, Vírgul e Glue, e o atleta de kickboxing, José Reis.

A primeira sessão desta campanha realizou-se no Espaço Jovem de Carnaxide, em
Oeiras. Assim como nas sessões que vieram a seguir, esta primeira sessão foi
mediada pela jornalista do Programa Nós (RTP2), Vanessa Sousa, que explicou que
este deveria ser um espaço interactivo de debate, onde durante cerca de hora e meia,
jovens de diversos projectos escolhas poderiam conversar com os seus “ídolos” e
aprender algumas maneiras de se “dar a volta à violência”.

Seguiram-se, posteriormente, sessões no bairro do Armador, em Chelas; bairros do
Zambujal e da Cova da Moura, na Amadora; Vale da Amoreira, na Moita; bairro do
Pica-pau Amarelo, em Almada; bairros de Ramalde e Cerco, no Porto; bairro da
Quinta da Princesa, no Seixal; bairro da Quinta da Fonte, em Loures; bairro da Serra
das Minas, em Rio de Mouro, e bairro da Bela Vista, em Setúbal.

O atleta José Reis participou nestas sessões contando que, o que o levou a praticar
desporto foi o facto de querer ser mais forte para se poder defender do bullying na
escola. Porém, quando este kickboxer atingiu esse objectivo, já não precisou de
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utilizar a força para se defender porque passou a ser respeitado, justamente por nunca
ter utilizado a força fora do desporto. “Temos que usar a nossa energia interior para
fazermos aquilo que queremos. Mesmo que ninguém acredite em nós. Porque
energia, todos nós temos. Mas temos que canalizá-la para fazermos coisas boas para
nós. Nós somos aquilo que queremos ser”, salientou. Por isso, José Reis afirmou que
nunca pensou em deixar de estudar. “Ainda bem que estudei! Porque se as coisas não
tivessem dado certo no desporto, eu teria outras alternativas”, continuou.

A importância de estudar e adquirir novos conhecimentos e competências foi um dos
temas bastante abordados nestas sessões, como forma de prevenção de situações de
violência.

A música é a “arma” de Guitchu, vocalista dos Blasted Mechanism, contra a violência.
“A nossa música apela à harmonia. Será muito difícil conseguirmos um mundo melhor,
se andarmos às turras uns contra os outros”, exemplificou. “Além disso, para criarmos
uma sociedade melhor, temos que ter uma participação activa. Temos que tomar
conta uns dos outros. Todos somos importantes, todos temos um papel a
desempenhar na sociedade”, enfatizou.

Fig. 25 – Sessão no bairro da Bela Vista (Setúbal)

Vírgul, vocalista dos Da Weasel, também afirmou que, “é possível ser o que
queremos. Não é fácil, passamos por muitas dificuldades, mas é possível!” Boss AC,
(compositor e intérprete) referiu que “a questão da violência passa pela afirmação” de
cada um, pois “a pessoa utiliza a mesma por se sentir insegura, referindo ser a
“escola” o principal local onde é exercida.
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Fig. 26 – Sessão no bairro do Pica-pau Amarelo (Almada).

O Director da Revista Freestyle, Martim Borges transmitiu várias mensagens onde
referiu que “a violência não é um caminho” e que “ouvir as pessoas mais velhas ajudanos a perceber que existe algo de bom e de errado”, tudo passa “por utilizar a nossa
consciência”e o “caminho” para uma das muitas soluções pacíficas contra a violência
“é conversar e tentar perceber o que se passa com a pessoa que nos magoa e
ofende.”

“Carlão” e “Praga”, músicos dos Nigga Poison, também deram as suas caras para esta
campanha e explicaram porque escolheram a música como as suas “armas”. “Carlão”
contou que, quando tinha 15 anos, chegou a ter contacto com as drogas e isto atrasou
muito o seu desenvolvimento. Por tal, no oitavo ano, decidiu estudar mais, aplicar-se e
tornar-se o melhor aluno da sala. Deste modo, começou a destacar-se na educação
visual e resolveu investir nisto. “Hoje sou músico por opção, mas já tive o sonho de
trabalhar com as ciências, físico-química, que é uma coisa que me fascina”,
confessou. “Praga”, também destacou a importância dos estudos dizendo, “a minha
arma é a minha voz! Inclusive tenho uma música com este nome. Por isso quero
deixar-vos uma mensagem: Estudem porque sem a escola não há vida!” “Praga”
contou ainda que os Nigga Poison já passaram por muitas coisas antes de chegarem
aonde chegaram. “E tenho a certeza de que ainda iremos passar por muito mais”,
completou. “Mas não é por isso que vamos desistir”, continuou.

Para Capicua (cantora de Hip Hop), “é melhor eu construir a vida com pequenas
vitórias…do que desistir. A Escola e o Trabalho custam, mas a lição da nossa vida é o
orgulho de acabar o que se começa e não desistir”.
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Ex-Peão, da Banda Dealema salientou ser necessário “conhecer os nossos direitos,
pois a ignorância gera muitas vezes a pobreza e a violência.” Refere ainda que “A
União é muito importante na escola, na violência não! E terminou,… são vocês hoje
que vão passar o testemunho…”.

A Actriz Cláudia Semedo que também deu a cara pela campanha contra a violência
acredita que, “a violência é um ciclo e que este pode ser parado! Reforça que, “nós
temos de deixar a nossa concha confortável, temos de começar a consciencializar. As
pessoas que são muito violentas acabam por distribuir pancada” e alertou, “quando
nos roubam os nossos sonhos ou quando nos dizem que não valemos nada as
pessoas estão-nos a condenar, mas, se mostramos inteligência é aí que nós vingamos
e temos mais amigos”.

Personalidades que se associaram à campanha:

Boss AC - Compositor / Intérprete, Cláudia Semedo - Apresentadora / Actriz, Glue - DJ
dos Da Weasel, Guitchu - Vocalista dos Blasted Mechanism, José Reis - Atleta de Alta
Competição (Kickboxing), Luís Boa-Morte - Atleta de Alta Competição (Futebol), Naide
Gomes - Atleta de Alta Competição (Atletismo), Ricardo Quaresma - Atleta de Alta
Competição (Futebol), Ruben Amorim - Atleta de Alta Competição (Futebol), Valdjiu Guitarrista dos Blasted Mechanism, Virgul - Vocalista dos Da Weasel.

1.3.3.5 Tubo ou Nada

Inspirado em experiências realizadas noutros contextos onde esta técnica foi utilizada
com resultados muito satisfatórios, o Programa Escolhas apostou na implementação
de um projecto-piloto na área da música, denominado “Tubo ou Nada”.

Com base na metodologia recreational drumming, introduzida em Portugal por Urbano
Oliveira, músico, percussionista e entusiasta da técnica com Boomwhackers, o “Tubo
ou Nada” pretende estabelecer uma dinâmica inovadora em torno da música,
procurando criar as primeiras Orquestras Recreativas em Portugal.
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Fig. 27 – Acção de sensibilização na Quinta da Fonte (Loures).

Esta intervenção abrange sobretudo alunos oriundos de contextos socioeconómicos
menos favorecidos, através de metodologias da educação não-formal, apostando na
música como meio para promover a auto-estima, o sucesso escolar e a
interculturalidade, possibilitando um reconhecimento social pela positiva dos
participantes.

Em Setembro de 2009 realizou-se uma acção de formação inicial de dois dias,
destinada aos futuros facilitadores, a intervir nos territórios três seleccionados, sendo
eles a Escola EB 2/3 das Olaias, em parceira com o Projecto PISCJA, a Quinta da
Princesa, em cooperação com o Projecto “Tutores de Bairro” e a Escola EBI da
Apelação, através do Projecto “Juntos Construímos Mais”.

Após ampla divulgação local, foram realizadas diferentes sessões de sensibilização
para todos os interessados nos diferentes pólos, contando com cerca de 300
participantes no total.

Cada um dos pólos recebeu 100 tubos na escala diatónica, congas, djembés e
dumbas, os quais permitem a realização de diferentes exercícios, facilitando o
aprofundar de um vasto leque de competências essenciais para o sucesso desta
intervenção.

Os ensaios semanais tiveram início em Novembro de 2009, tendo sido dinamizados
pelos facilitadores dos projectos parceiros, acompanhados por Urbano Oliveira. Foram
implementados um total de 35 ensaios nos três pólos, perspectivando-se a realização
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de apresentações públicas durante o primeiro semestre de 2010.registaram-se na
Quinta da Princesa uma média de 16 participantes, na Escola das Olaias, 25 e na EBI
da Apelação a média foi de 13 indivíduos.

No final do projecto perspectiva-se a criação de um produto que sistematize e compile
as experiências vividas ao longo do processo, permitindo uma disseminação da
aprendizagem, aumentando o seu potencial de replicação em diferentes territórios.
Mais informações sobre a implementação do projecto podem ser encontradas no blog
http://tuboounada.wordpress.com/ .

1.4 Formação Contínua

No seguimento do Plano de Formação desenvolvido e lançado em 2007 pela equipa
central do Programa Escolhas, em parceria com a Inducar – Educação Não-Formal e
Integração Social, em 2009 foi possível realizar as actividades formativas que estavam
previstas no plano anual de formação, com o objectivo de qualificar as equipas locais
envolvidas em projectos, assumindo assim, um papel primordial na capacitação das
mesmas para a construção de respostas ajustadas e pertinentes, bem como de
competências que potenciem a qualidade, a inovação e a sustentabilidade das
intervenções realizadas ao abrigo do Programa Escolhas.

O Plano anual de 2009 contou com o desenvolvimento de um seminário final, um
workshop temático e uma oficina virtual onde se trabalharam competências ao nível da
gestão de redes e parcerias, relação com a comunicação social, bem como ao nível
da sistematização e apresentação de um projecto de prática.

1.4.1 Encontro Nacional

O Seminário Final do Plano de Formação de Coordenadores dos Projectos Escolhas,
3ª Geração, decorreu integrado no evento “Fórum Escolhas: És tu que as Fazes”, no
dia 4 de Julho de 2009. Este seminário foi o culminar do plano de formação de
coordenadores iniciado em 2007.

Este seminário teve como objectivo expor e partilhar os projectos de prática
desenvolvidos pelos coordenadores dos projectos escolhas, bem como fazer um
balanço reflexivo sobre o plano de formação. Esta exposição consistiu na
apresentação de um conjunto de produtos resultantes da sistematização de uma
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prática relevante desenvolvida no âmbito de cada projecto escolhas. Cada produto,
consoante a sua especificidade, foi apresentado em variados suportes.

Figs. 28, 29 e 30 – Seminário final.

O seminário final, de âmbito nacional, contou com a participação de 120
coordenadores de projectos Escolhas.

1.4.2 Workshops Temáticos

Os workshops temáticos têm uma incidência específica, definida a partir do
levantamento de necessidades realizado junto dos coordenadores de projecto e das
prioridades estabelecidas pelo Programa Escolhas. São concebidos para um grupo
pequeno, e têm a duração de um dia. Durante o Plano de Formação foram realizados
sete workshops temáticos, entre os quais os coordenadores de projecto escolheram
quatro, segundo o seu interesse e necessidade,.

No decorrer de 2009, realizou-se um workshop temático, que se desdobrou em duas
sessões, em Espinho e Setúbal.

O workshop temático 7 foi subordinado ao tema “Gestão de Redes e Parcerias”, no
qual se inscreveram 66 participantes (22 da Zona Norte, 20 da Zona Centro e 24 da
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Zona Sul e Ilhas). Teve como objectivos: desenvolver as capacidades de
compreensão e de análise das redes e parcerias na construção de novas formas de
acção colectiva, conhecer e compreender o jogo estratégico de actores e sua
influência nos projectos de intervenção local e contribuir para uma reflexão crítica
sobre os desafios que se colocam ao nível da gestão de redes e parcerias.

Foi facilitado pela Dra. Teresa Ramos, Assistente na Universidade Católica,
investigadora no Centro de Estudos de Serviço Social e Sociologia – CESSS. A
primeira sessão decorreu em Espinho (Junta de Freguesia de Anta - Projecto
Vivências Multiculturais), no dia 12 de Fevereiro e a segunda sessão decorreu em
Setúbal, no Instituto Português da Juventude, no dia 22 de Fevereiro de 2009.

Figs. 31 e 32 – Workshops temáticos (Espinho e Setúbal).
Complementarmente ao Plano de Formação Contínua, foi realizado no dia 25 de
Setembro de 2009, um workshop sobre um “Modelo de Participação Juvenil em
Camden (Londres)”, promovido pelo Projecto Youth Opportunity Funds, dirigido a
técnicos e jovens do Programa Escolhas e/ou de outras organizações.

O projecto Youth Opportunity Funds, tem como missão fomentar a participação activa
dos jovens, incentivando os mesmos a envolverem-se activamente na definição e
implementação de actividades e a desenvolverem competências empreendedoras.

Este workshop consistiu na apresentação do modelo de participação juvenil, adoptado
por este projecto, seguido da exemplificação de casos de sucesso e da realização de
trabalhos de grupo. Através deste modelo de participação, os jovens envolvidos
adquirem competências ao nível do pensamento crítico, criatividade, planeamento e
gestão de projectos, definição de orçamentos, marketing, tomada de decisão,
delegação e gestão.
28

O workshop com uma duração de 2 horas e 30 minutos, foi facilitado por seis
elementos dos quais cinco jovens inicialmente destinatários do projecto e actualmente
promotores do mesmo. O workshop contou com a participação de 36 jovens, técnicos
de projectos escolhas, estudantes e técnicos de outras organizações.

Figs. 33, 34 e 35 – Workshops temáticos.
1.4.3 Formação Interna

Sendo

o

mote

da

4ª

Geração

do

Programa

Escolhas

a

capacitação

e

empreendedorismo, no dia 25 de Março de 2009 realizou-se uma acção de formação
dirigida aos técnicos da equipa central do Programa Escolhas sobre esta temática.

Esta formação, de um dia, teve como objectivo enquadrar o conceito de
empreendedorismo, em sentido lato, e em particular no Programa Escolhas. Procurouse, ainda, apontar quais as características de um potencial empreendedor, apresentar
práticas de educação em empreendedorismo através da comparação de diversas
experiências desenvolvidas nos EUA, País de Gales e em Portugal.

O workshop sobre Empreendedorismo foi facilitado pelo Prof. Dana Redford,
especialista em empreendedorismo, e participaram nesta sessão 12 técnicos do
Programa Escolhas e 5 técnicos do ACIDI.

1.5 Centros de Inclusão Digital

O uso das novas tecnologias da informação e comunicação como ferramenta para a
intervenção social desenvolvida localmente pelos projectos do Escolhas é, desde
sempre, de uma importância vital.
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Tal como em anos anteriores, ainda que exijam hoje novos desafios, estas são
actividades que despertam quase sempre junto do público-alvo dos projectos Escolhas
um enorme interesse, obtendo resultados geralmente bastante animadores.

Inovadora na forma integrada e transversal como o Escolhas a entende, e apoiada em
45% pelo POS-C (Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento) apenas até
Junho de 2008, O Programa fez um esforço financeiro para manter este apoio até ao
fim de 2009. Assim, durante 2009, conseguiu-se manter o apoio a 109 dos 111
CID@NET iniciais, já que dois – conforme já foi referido anteriormente - terminaram a
sua actividade em 31 de Dezembro de 2008.

Tal como em fases anteriores do Programa, os CID@NET mantiveram-se como
espaços livres e gratuitos de acesso às novas tecnologias, especialmente
vocacionados para a promoção da inclusão digital e social. Genericamente, com a
manutenção destes centros de actividades ligados às novas tecnologias, pretendeu-se
continuar e aprofundar, de uma forma transversal às outras medidas do Programa, um
trabalho de promoção da inclusão social de crianças e jovens provenientes dos
contextos socioeconómicos mais vulneráveis. A inclusão social pelo digital.

No sentido de se manterem espaços dinamizados por técnicos cada vez mais
qualificados, o PE manteve durante esta 3ª fase a realização de uma Avaliação Inicial
de Monitores CID@NET, a ser efectuada por todos os candidatos a monitor
CID@NET. Genericamente, tal avaliação compreende a realização de um teste
diagnóstico de conhecimentos e competências ao nível técnico.

Na área da Internet, no âmbito da construção dos sites dos projectos, o Escolhas
continuou

a

disponibilizar

não

só

um

endereço

sob

o

seu

domínio

(www.programaescolhas.pt) , como um espaço de 100 MB por projecto nos seus
servidores. Para os projectos com monitores CID@NET menos familiarizados com as
áreas do webdesign, o Escolhas disponibilizou a sua plataforma de modelos para
construção de websites. Foram 111 os projectos a usufruir destes recursos
disponibilizados pelo Programa Escolhas.

No âmbito formativo, deve ainda salientar-se a continuação de uma forte participação
dos monitores CID@NET na Plataforma Virtual de Comunicação e Aprendizagem
(PVCA), tendo esta, continuado a demonstrar ser um recurso importante para a
partilha de experiências e procura de soluções para algumas das suas dificuldades.
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Findo mais um ano de intervenção, os Centros de Inclusão Digital continuaram a ser,
na sua generalidade, uma excelente ferramenta de apoio à educação, à
aprendizagem, à comunicação, à informação e aos tempos livres; ferramentas
essencialmente promotoras da inclusão, de redução de desvantagens competitivas e
aumento da auto-estima. Quer numa primeira fase, de aproximação, quer numa
segunda fase, de aprofundamento de competências.

Fig. 36 - CID@NET.

1.5.1 Principais resultados nos CID@NET

Com o final de 2009, e consequentemente com o final da 3ª fase do Programa
Escolhas, e mais do que apresentar um balanço deste ano, importa antes efectuar
um balanço de toda esta 3ª fase, período compreendido entre Dezembro de 2006 e
Dezembro de 2009. Assim, durante esta fase, os 111 projectos com Centro de
Inclusão Digital, desenvolveram um conjunto de 239.978 sessões de trabalho,
correspondendo a um envolvimento total de 33.082 indivíduos únicos.
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Tipo de Destinatários

f

%

Crianças/Jovens

29.280

88,5

Familiares
Outros
Grupos Etários
Menos de 6 anos
6-10 anos
11-13 anos
14-18 anos
19-24 anos
Mais de 24 anos
Sem Data
Sexo
Masculino
Feminino
Escolaridade
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Secundária
Bacharelato

1903
1899
f
41
2.671
7.243
13.377
5.314
4.352
84
f
18.159
14.923
f
14.783
8.160
6.531
1.642

5,8
5,7
%
0,1
8,1
21,9
40,4
16,1
13,2
0,3
%
54,9
45,1
%
44,7
24,7
19,7
5,0

Licenciatura
Outras

413

1,2

1.553

4,7

Fig. 37 - Quadro resumo Medida IV – Final 3ª Fase.

Em termos modais, o utente típico dos Centros de Inclusão Digital mantém-se
inalterável face ao referido em 2008. É um jovem com 14 a 18 anos, do sexo
masculino, mas apenas com o 1º ciclo completo. Em termos etários, o grupo dos 1113 anos é também um frequentador assíduo dos CID@NET, sendo ainda de ressalvar
a participação de jovens dos 19 aos 24 anos. Sobre a escolaridade dos utentes dos
CID@NET, e para além da predominância de indivíduos com apenas o 1º ciclo
completo, deve salientar-se a relativa distância a que aparecem os participantes com o
2º e 3ºciclos completos.

1.5.2 Iniciativas globais nos CID@NET

A dinamização dos Centros de Inclusão Digital através de actividades estruturadas e
estruturantes, motivadoras e atractivas, com base nos conteúdos que abordam e nas
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competências gerais que pretendem desenvolver, foi um objectivo tido em conta por
todos, tanto localmente, pelos projectos, como ao nível da estrutura central do
Programa. Assim, e nesse sentido, o ano de 2009 foi marcado pelo lançamento de
algumas iniciativas assim como pela manutenção de outras.

1.5.2.1 Escolhas em Rede

O Escolhas em Rede é uma rede social criada em 2008 com o objectivo de interligar,
através da Internet, jovens de todos os projectos financiados pelo Programa Escolhas,
como que criando uma grande comunidade online de jovens de todo o país. É algo
semelhante a plataformas como o HI5, Facebook ou MySpace, só que integralmente
dirigida pelo Escolhas, centralmente. Com isto, pretende-se que os jovens do
Escolhas possam trocar experiências e conhecimentos, criando uma rede de partilha,
interajuda e de desenvolvimento pessoal e social.

Fig. 38 – Escolhas em Rede.

Se os objectivos relacionados com as questões da comunicação e da interacção social
são bastantes importantes, o da divulgação não o é menos. Através desta plataforma
pretende-se que os jovens destinatários dos projectos Escolhas possam também
mostrar alguns dos trabalhos que vão realizando nos projectos em que participam.

Assim, lançada em 27 de Março de 2008 e baseada numa plataforma tecnológica
gratuita, disponível na Internet – o NING, o Escolhas em Rede é hoje dinamizada por
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um total de 1.044 membros, responsáveis durante a sua existência por 28.054 visitas
e 205.038 exibições de página.

Fig. 39 - Estatísticas Escolhas em Rede. (Fonte: Google Analytics)

1.5.2.2 Verão em Rede

Utilizando a rede social anteriormente apresentada, o Escolhas dinamizou durante o
ano de 2009 os mais diversos jogos e concursos. Uns mais simples, outros mais
complexos, foram vários os momentos de saudável competição organizados pelo
Escolhas. Entre estes, sem dúvida, o Verão em Rede foi a mais importante.

A actividade, aproveitando a pausa lectiva do Verão, pretendeu essencialmente criar
uma dinâmica de participação colectiva, quer junto dos projectos, na sua generalidade,
quer junto dos jovens que estes envolvem nas suas actividades, neste caso, em volta
do tema “Comunidades Imigrantes em Portugal”.

De uma forma muito genérica, a actividade desenvolveu-se com base na resolução de
um conjunto de tarefas que foram sendo lançadas online através da rede social do
Programa, o Escolhas em Rede. Composto por 12 tarefas, o concurso teve início a 9
de Julho e termo a 4 de Setembro, envolvendo tarefas sobre o Brasil, Ucrânia, Angola,
China, Rússia, Cabo Verde, Roménia, Guiné-Bissau, Moldávia, Moçambique, Índia, S.
Tomé e Príncipe. Esta actividade envolveu de forma regular um conjunto de 66 jovens,
de 26 projectos diferentes.

1.5.2.3 InovExpo

Integrado no AECI, comemorado em 2009, o Escolhas decidiu criar a INOVEXPO
(http://inovexpo.pbworks.com) , uma exposição colectiva de inovação social no âmbito
dos CID@NET do Programa Escolhas.
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A INOVEXPO é uma exposição online criada com o objectivo de construir um portfolio
colectivo de actividades inovadoras - não só pela sua natureza mas também pelos
objectivos que pretendem atingir - desenvolvidas pelos projectos financiados pelo
Programa Escolhas no âmbito dos CID@NET - Centros de Inclusão Digital.

Assim, de uma forma colaborativa - utilizando para isso um wiki, procurou-se
sistematizar a inovação social decorrente dos 111 CID@NET implementados por todo
o país. Esta exposição pretendeu, acima de tudo, demonstrar como as novas
tecnologias podem ter um papel importante na redução de desvantagens competitivas
e aumento da auto-estima, promovendo a inclusão digital e social de crianças e
jovens.

Fig. 40 – INOVEXPO

1.5.3 Microsoft

No campo da formação, o Escolhas continuou a aprofundar algumas das suas
parcerias, no sentido de dotar os projectos por si financiados de alguns recursos que
os possam vir a beneficiar na concretização dos seus objectivos.

No âmbito do currículo Unlimited Potential da Microsoft, continuaram a ser 99 os
projectos a implementar nos seus CID@NET o referido currículo de 8 módulos
(computador pessoal, media digital, Internet, webdesign, processadores de texto,
apresentação, base de dados e folha de cálculo). Este trabalho deu origem durante o
ano de 2009 à emissão de 1193 certificados modulares – resultado de 174 fichas de
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inscrição e 1330 inscrições. Dando continuidade a um trabalho iniciado já na 2ª
Geração, nesta terceira fase do Escolhas, levamos já 925 fichas de inscrição,
referentes a um total de 7565 inscritos, tendo daí resultado um total de 4906
certificados emitidos. Ao todo, durante esta terceira fase do Programa, foram já
certificados com pelo menos um módulo, 2656 indivíduos.

Durante o ano de 2009, continuou-se a aplicação do currículo Literacia Digital nos
projectos Escolhas. Como resultado desse trabalho e das 142 fichas submetidas,
respeitantes a 855 inscrições, foram já emitidos 389 certificados, respeitantes a 330
indivíduos únicos.

1.6.4 Porto Editora

Iniciada em 2007, a parceria com a Porto Editora continuou em 2009 com excelentes
resultados. Continuando a disponibilizar a todos os projectos do Escolhas
interessados, a título gratuito, o acesso à sua plataforma virtual de ensino – Escola
Virtual, esta foi durante 2009 uma importantíssima ferramenta no trabalho
desenvolvido no que concerne à inclusão escolar. Assim, no fim de 2009, tendo como
referência o final do ano lectivo 2008-2009, tinham já sido distribuídos 4729 palavraschave do 1º ao 12º ano, beneficiando 107 dos projectos financiados pelo Programa
Escolhas.

1.6.5 CISCO

Continuando um trabalho iniciado já durante o ano de 2007, o Escolhas prosseguiu a
dinamização da sua Academia Regional do Cisco Networking Academy (NetAcad). Ao
todo, o Escolhas conta neste momento com 57 Academias Locais, tendo para esse
efeito já formado 79 monitores CID@NET – 15 em 2009. Neste processo, o Escolhas
continua a ter o apoio de uma equipa especializada do CINEL – Centro de Formação
Profissional da Indústria Electrónica.

Até ao momento, foram já certificados 55 destinatários do Programa Escolhas.

1.6.6 Fundação PT

No seguimento do trabalho realizado em 2008 no âmbito do Projecto Solar, foram
beneficiados os mesmos 17 projectos do Escolhas com destinatários com algumas
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necessidades especiais. Para esse efeito, foram emprestados 13 exemplares do
PTMinha Voz Grid, 2 exemplares do PTVoz Activa e 6 exemplares do PTVoz Activa
Zoom. Durante 2010, numa segunda fase deste projecto, mais 9 projectos serão
beneficiados com esta mesma resposta – PTMinha Voz Grid.

1.6.7 MyTecC

Tal como referido em relatórios anteriores, terminou em 2009 a participação do
Programa Escolhas no projecto internacional MYTecC – Mediterranean Youth
Technology Club. O MYTecC é um programa promovido e desenvolvido pela CISCO
Systems

Inc.

e

pelo

UNDP/ICTDAR

(Programa

das

Nações

Unidas

para

Desenvolvimento da Região Árabe) com o objectivo de proporcionar a jovens entre os
14 e 16 anos uma aprendizagem nas novas tecnologias da informação, ampliar os
seus conhecimentos da língua inglesa e desenvolver as suas competências pessoais
e sociais, criando uma rede de jovens de países e culturas diferentes. Entre os
países aderentes, contaram-se Portugal, Chipre, Turquia, Marrocos, Egipto, Palestina,
Israel e Iémen. Em Portugal, o Programa Escolhas foi a entidade promotora do
MYTecC.

Previsto para durar 2 anos lectivos, o MYTecC teve o seu fim no ano lectivo de 20082009, levando ao sucesso as duas turmas criadas para esse efeito. Uma criada em
Fevereiro de 2008 no Colégio Nossa Senhora do Rosário (Porto); outra criada em Abril
desse mesmo ano, na Escola Secundária do Monte de Caparica (Almada).

1.6 Parcerias estratégicas

1.6.1 Escolinhas de Rugby

O Programa Escolhas, em parceria com a Federação Portuguesa de Rugby, ARN
(Associação de Rugby do Norte) e a ARS (Associação de Rugby do Sul) assinaram,
em Dezembro de 2008, um protocolo que teve como objectivo a constituição de cinco
Escolinhas de Rugby a nível nacional e que contaram com a participação de cerca de
300 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos.

Esta parceria visou essencialmente despertar o interesse destas crianças e jovens
pela prática do rugby como modalidade desportiva, proporcionando uma formação
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integral adequada, de forma a possibilitar a transmissão de regras imprescindíveis ao
trabalho/vida em equipa/sociedade.

No âmbito desse protocolo, o Programa Escolhas comprometeu-se a acompanhar o
projecto “Escolinhas de Rugby” através da mobilização de cinco projectos locais que
financia e apoiar financeiramente o referido projecto, através da aquisição de
equipamento, do apoio às deslocações para intercâmbios e encontros, e cobrir metade
dos encargos com os técnicos envolvidos ou a envolver.

Neste contexto, foram criadas cinco Escolinhas de Rugby, localizadas em Peniche,
Oeiras, Setúbal e Porto – Ramalde e Cerco e todas elas associadas a cinco projectos
financiados pelo Programa Escolhas, designadamente:

1. Projecto Maré Alta II - Escolinha de Rugby de Peniche (Zona Centro);
2. Projecto Afri-Cá - Escolinha de Rugby de Caxias (Zona Centro);
3. Projecto Opção Escola II - Escolinha de Rugby de Setúbal (Zona Sul e Ilhas);
4. Projecto Pular a Cerca II - Companhia do Rugby – Escola de Formação (Zona
Norte);
5. Projecto Raiz - Escolinha de Rugby de Ramalde (Zona Norte)

No que toca à participação dos destinatários envolvidos em cada uma das escolinhas
pode fazer-se o seguinte balanço:

- Escolinha de Rugby de Peniche: Cerca de 30 crianças e jovens, com idades
compreendidas entre os 6 e os 14 anos;

- Escolinha de Rugby de Caxias: Cerca de 30 crianças e jovens, com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos;

- Escolinha de Rugby de Setúbal: Implementada no Agrupamento Vertical de
Escolas Luísa Todi, em Setúbal, participaram cerca de 30 crianças do 4º ano
do 1º ciclo das Escolas do Agrupamento;

- Companhia do Rugby – Escola de Formação: Participaram no total cerca de
139 crianças e jovens com idades entre os 6 e os 18 anos, bem como 7
familiares;
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- Escolinha de Rugby de Ramalde: Enquadrada no âmbito das Actividades de
Enriquecimento Curricular para os alunos da Escola EB 1 das Campinas,
participaram 4 turmas do 4º ano de escolaridade, totalizando 48 crianças, com
idades compreendidas entre os 9 aos 11 anos;

Em 2009, estas escolinhas organizaram-se e estruturam-se de forma mais sólida, não
só através da angariação de mais jovens, como na organização e realização de
diversas iniciativas em conjunto, numa lógica de intercâmbio. Neste sentido, foram
realizados diversos encontros convívios, sempre com o suporte técnico e logístico das
associações regionais de rugby e o Programa Escolhas.

Ainda relacionado com o processo de crescimento das escolinhas, é de referir que
todas elas criaram, tendo como especiais protagonistas os jovens participantes, o
respectivo desenho de logótipo e de equipamento, criando a sua imagem de marca.
Para a aquisição dos equipamentos, as escolinhas de rugby contaram com o total
apoio financeiro por parte do Programa Escolhas.

Figs. 41, 42, 43 e 44 – Logótipos das Escolinhas de Rugby.

Tal como previsto no protocolo, o Projecto “ Escolinhas de Rugby” teve o seu fim a 31
de Dezembro de 2009, perspectivando-se assim a autonomização das escolinhas de
rugby.

1.6.2 Incorporações EQUAL

Durante três dias, de 27 a 29 de Maio de 2009, realizou-se no Auditório do CNAI em
Lisboa, uma acção de formação assente no produto Relação.com – Manual de
Formação em Competências Relacionais para Agentes de Reabilitação Psicossocial,
desenvolvido no âmbito da Iniciativa Comunitária Equal.

Esta formação teve como objectivos, capacitar os agentes de reabilitação nas
potencialidades das variáveis relacionais e no seu papel enquanto promotoras da
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motivação e da mudança, promover a cooperação e concertação entre os diferentes
níveis e agentes de reabilitação e promover o desenvolvimento de competências
técnicas e interpessoais dos agentes de intervenção.

A formação assente no produto Relação.Com dirigida a técnicos das equipas dos
projectos Escolhas, contou a participação de 21 técnicos e foi facilitada por Ana
Albergaria e Marta Gonçalves da APPJ - Associação de Promoção de Públicos Jovens
em Risco.
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2. Produção e partilha de conhecimento e inovação

2.1 Participação e dinamização de eventos

No âmbito da produção e partilha de conhecimento e inovação, o Programa Escolhas
participou e organizou em 2009 diversas iniciativas.

2.1.1 Participação em eventos

2.1.1.1 Feira SPOT

O Programa Escolhas participou no “SPOT - Feira da Juventude” de 19 a 22 de Março
de 2009, promovida pelo Instituto Português da Juventude, I.P., Fundação para a
Divulgação das Tecnologias de Informação, Movijovem e Instituto do Desporto de
Portugal.

Realizada no Centro de Congressos de Lisboa, a maior feira de juventude em Portugal
contou com muita informação, seminários, exposições, espectáculos, uma ampla
mostra associativa e institucional, enquadrada no lema "Energia Jovem", colocando
em discussão e disponibilizando recursos diversos na área do Empreendedorismo
Jovem, Saúde, Criatividade e Inovação e Participação Cívica.

O Programa Escolhas dinamizou um quiosque durante os quatro dias da feira, dando
a conhecer aos milhares de jovens e restantes participantes, as áreas estratégicas e
os princípios de intervenção do programa. Foram disponibilizadas revistas, brochuras
sobre os projectos e foi igualmente divulgada a campanha “A Violência é um Ciclo. Tu
podes Pará-lo”, com recurso aos diferentes rollups com as fotos e mensagens das
figuras públicas que colaboraram na campanha.

Entre os jovens participantes salientamos a presença de destinatários do Programa
Escolhas vindos de diferentes partes do país, os quais tiveram a oportunidade de
passar pela nossa banca informativa e deixar uma mensagem numa das paredes.

2.1.1.2 Lisboa Mistura

A iniciativa Lisboa Mistura 2009, promovida pela Associação Sons da Lusofonia, que
visa a participação de novos artistas num festival intercultural no coração de Lisboa,
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constitui-se um lugar de encontros de artes, de culturas e de vários projectos e lançou
este ano um novo projecto: as OPA - Oficina Portáteis de Arte.

O Projecto OPA, desenvolvido em parceria com o ACIDI, através do Programa
Escolhas, foi direccionado a residentes nos bairros de Lisboa, que desenvolvessem,
ainda que sem carácter profissional, projectos musicais e outras actividades de artes
de palco, em grupo ou individualmente.

Neste seguimento, a Associação Sons da Lusofonia, lançou um desafio ao Programa
Escolhas: promover um concurso dirigido a projectos artísticos (amadores) da área da
grande Lisboa, cujo prémio envolvia a sua apresentação ao vivo no Lisboa Mistura
2009.

Do

concurso lançado, foram

seleccionados

seis

projectos

artísticos,

representantes de quatro bairros de Lisboa, para frequentar a oficina portátil das artes
e actuar no palco do Lisboa Mistura 2009, nos dias 28 e 29 de Novembro de 2009.

A Oficina Portátil das Artes decorreu assim, durante três dias nas instalações do
Centro Nacional de Apoio ao Imigrante de Lisboa (CNAI) e contou com a participação
de 18 jovens. Na Oficina Portátil das Artes, a Associação Sons da Lusofonia procurou
proporcionar aos jovens seleccionados a experimentação de sons, das palavras, das
vivências, das imagens e dos gestos, do palco, dos nervos da apresentação pública e
tudo o que tem a ver com a performance. Os workshops foram desenvolvidos pelo
Primero G e Francisco Rebelo.

Figs. 45 e 46 – Ensaios para o Lisboa Mistura.

Nos dias 28 e 29 de Novembro de 2009, subiram ao palco do Jardim de Inverno do
Teatro de São Luiz, o grupo, Ve On do Projecto Sai do Bairro Cá Dentro (Talude), a
Lady S do Projecto Juntos Construímos Mais (Apelação), os OPP SQUAD, o
Grampolo

e

o

Nhaco

Rapazinho

do

Projecto

da

Escola

à

Comunidade
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(Outurela/Portela) e os Poettas do Ghetto e Osvaldo Landim do Projecto Anos Ki Ta
Manda (Bairro 6 de Maio).

No palco do Lisboa Mistura, actuaram ainda os Nos Terra (Bairro 6 de Maio), os
N’Gapas (Monte Abrão), Richaz&Keke (Outurela/Portela) e os Império Suburbano
(Urbanização Terraços da Ponte). O projecto artístico Nos Terra recebeu ainda, pelo
seu carácter inovador e irreverente um Prémio de Mérito.

A Oficina Portátil das Artes terminou com a Apresentação da Residência Artística
Kova M, iniciativa desenvolvida em Abril de 2009 pelo Programa Escolhas, na qual 18
jovens aprenderam a fazer música: compor letras, fazer beats e colocar a voz na
música. A apresentação da Residência Kova M consistiu no visionamento do
documentário realizado durante a mesma, por Frederico Lobo, onde se mostram as
várias fases de aprendizagem dos jovens participantes.

2.1.1.3 IBERGOP

Durante 2009, nos dias 23 a 25 de Novembro, o Programa Escolhas foi convidado a
apresentar o seu trabalho durante uma série de sessões do ‘diploma’ “Diseño y
evaluación de políticas públicas: enfoques desde la cohesión social y la innovación”,
evento internacional organizado pela Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración

y

Políticas

Públicas

(Espanha),

pela

Escuela

Superior

de

Administración Pública (Colombia) e pelo Instituto Nacional de Administração
(Portugal).

O programa esteve representado por Pedro Calado, Director do Programa Escolhas;
Rui Dinis, Gestor Nacional da Medida IV, e por representantes dos projectos "Espaço,
Desafios e Oportunidades" (Sintra), "Pular a Cerca II" (Porto) e "Nu Kre Bai na Bu
Onda" (Amadora).

2.1.1.4 Outros

Durante 2009, o Programa Escolhas participou ainda como orador nos seguintes
eventos:

- 24 de Janeiro de 2009 – Apresentação do projecto Contas à Vida - Pavilhão Atlântico
(Lisboa);
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- 5 e 6 de Março de 2009 – Encontros AlCultur (Lagos);
- 27 de Março de 2009 – Seminário “Politicas da Juventude – Respostas e Caminhos”
– Faculdade de Ciências Médicas (Lisboa);
- 6 de Maio de 2009 - Fórum Jovens Entre Riscos – CM VF Xira (Vila Franca de Xira);
- 7 de Maio de 2009 - Seminário OSCOT - (IN)segurança e violência – Faculdade de
Economia (Lisboa);
- 19 de Junho de 2009 - Encontro Orçamento Participativo – Fórum Lisboa (Lisboa);
- 18 de Julho de 2009 – Seminário Desporto e Paz - Univ. Lusófona (Lisboa);
- 8 de Outubro - Seminário Diálogo Intercultural – ISCTE (Lisboa);
- 18 de Dezembro – Jornadas do Observatório da Imigração – FC Gulbenkian
(Lisboa).

2.1.2 Dinamização de eventos

2.1.2.1 Fórum Escolhas: és tu que as fazes (PC)
Nos dias 3 e 4 de Julho decorreu no Espaço LX Factory, em Lisboa, o Fórum
Escolhas. No Fórum Escolhas pretendeu-se, durante dois dias, envolver os próprios
jovens na organização de um fórum alargado de partilha e debate sobre o impacto do
Programa nas suas trajectórias de vida. Todas as actividades foram co-organizadas
com os próprios jovens e estiveram presentes cerca de 650 participantes, a maioria
jovens.

Figs. 47 e 48 – Fórum Escolhas.
Este evento, de carácter formativo e informativo, teve como objectivo promover a
participação activa dos "jovens escolhas", dando-lhes a possibilidade de escolherem
as actividades que serão dinamizadas no decorrer do mesmo, e de se empenharem
na

sua

concretização.

Assim,

(http://www.forumescolhas.com)

através

semanalmente

do

site

foram

do

Fórum

lançados

Escolhas

desafios

que
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remetiam para a capacidade de os jovens poderem escolher o que queriam que este
Fórum fosse. Desde a decoração do espaço, aos temas dos workshops e
conferências, procurou-se, numa lógica de capacitação dos jovens, incentivá-los a
fazerem as suas escolhas e a co-responsabilizarem-se pela organização do evento.
Este evento, integrado no programa oficial do Ano Europeu da Criatividade e
Inovação, assentou na dinamização de um conjunto de conferências, workshops
temáticos e actividades ludico-pedagógicas, dinamizados pelos e para os jovens.

Figs. 49 e 50 – Ateliês no Fórum Escolhas.
Houve ainda, a apresentação de dois estudos realizados no âmbito do Programa
Escolhas,

na

área

do

empowerment

e

da

gestão

da

diversidade,

com

actuações/animações realizadas por grupos artísticos que nasceram no âmbito dos
projectos escolhas, e com a distinção das 10 práticas mais inovadoras em termos de
integração social de crianças e jovens no âmbito dos projectos escolhas. Em
simultâneo, decorrerá o encerramento do plano de formação contínua dos 120
técnicos que localmente desenvolvem os projectos.

Fig. 51 – Workshop sobre educação não-formal.
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Aqui, (quase) tudo foi escolhido por eles. Desde a decoração aos conteúdos,
passando pela própria apresentação das experiências mais inovadoras, foram os
jovens os protagonistas.
2.2 Produção e divulgação de materiais

O ano de 2009 continua a promover a visibilidade dos projectos do PE, manifesto em
mais de 3.079.807 acessos ao website www.programaescolhas.pt, 588 notícias
publicadas pelos projectos e pelo PE, 360.000 revistas Escolhas distribuídas
gratuitamente, 42 peças televisivas semanais no Programa Nós na RTP2.

2.2.1 Site

Em funcionamento desde Agosto de 2004, o site do Programa Escolhas atingiu,
durante o ano de 2009, cerca de três milhões e trezentas mil visitas. A acompanhar o
aumento gradual de visitas encontra-se um processo continuado de aperfeiçoamento
desde a sua criação, que foi também reforçado nesta 3ª fase do Programa Escolhas.

De salientar ainda, a grande participação dos projectos locais e dos seus destinatários
na produção de notícias e de outro material informativo, sobre as iniciativas que
desenvolvem para divulgação no site do Programa Escolhas.

2.2.2 Revista Escolhas

A Revista Escolhas prosseguiu, em 2009, o seu objectivo de divulgar o Programa no
seio da sociedade portuguesa em geral, continuando a caracterizar-se pela sua
gratuitidade.

No ano de referência foram editados três números (11, 12 e 13), continuando a ser
distribuídas com a revista semanal Visão, de forma a assegurar a sua distribuição a
nível nacional e abranger a sociedade portuguesa em geral.

Os temas associados às três edições da Revista Escolhas, no ano de 2009, foram:
- Revista nº 11: Criatividade e Inovação
- Revista nº 12: Especial “Fórum Escolhas: És tu que as Fazes
- Revista nº 13: A 4ª Geração do Programa Escolhas
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Nº

Data

Tiragem

Distribuição

Meio de

Mailing

total

bancas

distribuição

directo

Mailing
Projectos

Iniciativas

locais

PE/ACIDI

11

Mar-09

120 000

100 000

Revista Visão

2838

12 000

7000

12

Jul-09

120 000

100 000

Revista Visão

2782

12 000

7000

13

Set-09

120 000

100 000

Revista Visão

2782

12 000

7000

Fig. 52 - Distribuição da Revista Escolhas em 2009.

O plano de conteúdos da Revista Escolhas manteve-se no essencial, tal como as
informações genéricas sobre iniciativas de interesse, desenvolvidas pelos projectos ou
da responsabilidade directa do próprio Programa. A estrutura baseia-se numa
entrevista de fundo a personalidades significativas dentro da área de intervenção do
Programa (em 2009, Carlos Zorrinho, José Reis e Isabel Guerra); artigos de opinião
por parte da equipa central do Programa; apresentação detalhada dos projectos
acompanhados; a divulgação dos espaços CID@Net; um espaço de opinião de
personalidades directa ou indirectamente relacionadas com o Programa (em 2009,
Jaime Quesado, Cláudia Semedo, Fernanda Freitas); e um espaço de concursos
diversos, nomeadamente fotografia e texto, com participação directa dos destinatários
do Programa.

Figs. 53, 54 e 55 – Capas das revistas Escolhas lançadas em 2009

2.2.3 Programa Nós

Na sequência da articulação estabelecida em Agosto de 2007 com o Programa Nós
(RTP 2), semanalmente é transmitida uma peça televisiva sobre um projecto escolhas,
bem como sobre outras matérias relacionadas com o Programa Escolhas, visando
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assim ampliar a sua divulgação na sociedade portuguesa. Esta parceria permitiu a
divulgação, entre Janeiro e Dezembro de 2009, de 32 “projectos da semana”, uma
história de vida e 10 peças relacionadas com o Programa Escolhas, totalizando 42
peças em 2009.

2.2.4 Estudos

Em 2009, o Programa Escolhas estabeleceu duas parcerias que deram origem a dois
estudos, ambos publicados durante o Fórum Escolhas.

Com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação foi estabelecido um estágio
curricular integrado no mestrado de Michelle Bitti e que deu origem ao estudo
“Aprender na Diversidade”3. Este estudo, de acordo com o prefácio da Prof. Isabel
Freire, “revela de forma clara e acessível a múltiplos públicos (como é próprio dos
estudos de caso) a realidade vivida pelos jovens participantes em seis dos projectos
do Programa Escolhas, desenvolvidos em diferentes regiões do país, olhando-os sob
o ponto de vistas das práticas de educação intercultural e das aprendizagens delas
decorrentes.”

Com a Inducar foi, por sua vez, construído o estudo “Ser Capaz de Adquirir
Competências”4. Este estudo, após a identificação do objectivo e de uma breve
caracterização do contexto onde se desenvolvem os processos estudados e de uma
necessária clarificação dos conceitos de capacitação, empowerment, inserção social e
de Educação Não Formal, explicita, num terceiro capítulo, por que razão se destaca a
Educação Não Formal no contexto da capacitação de jovens. A este propósito
aprofundam-se as dimensões mais relevantes nos mecanismos de empowerment.
Os capítulos quarto e quinto apresentam os resultados do trabalho desenvolvido junto
das populações-alvo sistematizando as suas percepções relativas aos referidos
processos e mecanismos de empowerment, bem como a identificação de alguns
contributos para o desenho da 4ª Geração do Programa Escolhas.

3
4

http://www.forumescolhas.com/mgt/contents/downloads/12476510307332.pdf.
http://www.forumescolhas.com/mgt/contents/downloads/12476511213349.pdf
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2.2.5 Projectos transnacionais

O Programa Escolhas através do ACIDI, encontra-se a participar como parceiro, em
dois projectos de investigação.

2.2.5.1 Projecto Moving Societies Towards Integration

O Projecto “Moving Societies Towards Integration”, financiado pela Comissão
Europeia (INTI) reúne os seguintes parceiros: CJD Eutin (Alemanha), The Finnish
Youth Research Network (Finlândia), Université Libre de Bruxeles (Bélgica), Institute
for Labor and Social Affairs (República Checa), David Hume Institute (Escócia),
Psychoanalytic Institute for Social Research (Itália), ACIDI/Programa Escolhas
(Portugal). O projecto teve início em Dezembro de 2008 e terminará em Junho de
2010.

O projecto procura investigar de que forma as sociedades que integram a União
Europeia compreendem a integração dos imigrantes e qual a sua performance de
integração dos imigrantes em diversas áreas. O grupo alvo do projecto refere-se a
jovens imigrantes de países terceiros (incluindo também descendentes de 1ª e 2ª
geração), com idades entre os 12 e os 27 anos.

O objectivo do projecto é promover a troca/comparação transnacional entre diversos
países, via definição/descoberta de “boas práticas” e de indicadores de abertura
intercultural que possam ser transferíveis. Estes resultados serão obtidos através de
uma componente de investigação e componente empírica. O objectivo final do
projecto, é a produção de um documento que contemple os resultados decorrentes da
investigação e do trabalho empírico, e que confira uma visão global e comparativa
entre os países participantes, tendo em vista a partilha e a replicação de práticas.

Cada país parceiro irá analisar o seu sistema nacional, tendo em conta várias
subáreas relevantes para a integração de jovens imigrantes, tais como administração
pública, religião, escola, cultura, politica, lazer e bem-estar juvenil, etc. Um ponto
fulcral da investigação é investigar o processo e existência de abertura intercultural
das diferentes instituições, existentes em cada uma destas subáreas. Pretende
perceber-se de que forma as instituições estão conscientes da necessidade da
oportunidade intercultural, e se sim, se a mesma foi ou não criada.
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Neste sentido, o Programa Escolhas centrou a pesquisa na subárea escola – sistema
educativo, uma vez que existe um grande universo de projectos que têm escolas nos
seus consórcios, ou que são por si só projectos escolares e que têm algum trabalho
no âmbito da abertura intercultural. O universo de pesquisa centrou-se essencialmente
nas EB 2/3, através da sua ligação aos projectos Escolhas.

Em resumo, as etapas do referido projecto até ao momento podem sistematizar-se da
seguinte forma:

- Dezembro de 2008 - 1ª Reunião realizada em Hamburgo;
- Abril de 2009 - 2ª Reunião realizada em Praga;
- Setembro de 2009 - 3ª Reunião realizada em Edimburgo.

Figs. 56 e 57 – Reuniões do projecto Moving Societies Towards Integration.

Em 2010, perspectivam-se como próximos passos, a realização da 4ª reunião
transnacional em Bruxelas, nos dias 25 a 29 de Janeiro, a realização de mais
entrevistas a organizações de imigrantes e ainda a 5ª e última reunião transnacional a
realizar em Helsínquia.

2.2.5.2 Projecto Assessing and Improving Quality

O Projecto “Assessing and Improving Quality: a step-by-step process in integration
programmes”, financiado pela Comissão Europeia (PROGRESS) reúne os seguintes
parceiros: Diputacion Foral de Bizkaya (Espanha), ANCI (Itália) e ACIDI/Programa
Escolhas (Portugal). O projecto teve início em Dezembro de 2008 e terminará em
Junho de 2010.
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O objectivo do projecto é o de melhorar a qualidade dos programas associados ao
projecto, através da definição e implementação de um sistema-piloto de qualidade,
orientado para a gestão, monitorização e avaliação com base numa definição
transnacional de qualidade.
No final do projecto pretende criar-se uma ferramenta electrónica que possibilite a sua
disseminação a outros países da EU.
Em 2009 decorreram os seguintes momentos de encontro:
- Fevereiro de 2009 – 1ª Reunião (Bilbau);
- Abril de 2009 – 2ª Reunião (Bilbau);
- Novembro de 2009 – 3ª reunião (Lisboa).
Salienta-se a participação de três projectos escolhas, por convite, na 2ª reunião em
Bilbau.
2.3 Avaliação Externa

No âmbito da avaliação externa ao PE, e dando cumprimento ao caderno de encargos
definido, foi entregue em Agosto de 2008, o 1º Relatório de Avaliação Externa.

No seguimento destas alterações foi entregue, em Maio e Julho de 2009, um relatório
de Progresso 2 e um relatório que tem por base a contextualização sócio-demografica
das dinâmicas juvenis em Portugal.

Após a entrega destes documentos, passou-se à 2ª fase da avaliação externa
(estudos de caso), tendo sido entregue, em Outubro de 2009, o 3º Relatório de
Progresso – Relatório de Estudo de Casos (Reflexões Síntese sobre o Estudo de
Casos). Este relatório teve como principais objectivos: aprofundar a forma como se
colocam nos territórios locais, e na sua diversidade, as problemáticas de inserção de
crianças e jovens em meios desfavorecidos e o potencial impacto dos projectos de
intervenção; esclarecer os critérios de equidade na selecção dos públicos-alvo e
identificar os impactos directos e indirectos do programa; e consubstancia-se na
realização de 12 estudos de casos.
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3. Indicadores de execução, gestão e orçamento

3.1. Total de Destinatários e de Sessões de Trabalho

Tendo em conta os valores acumulados desde Dezembro de 2006, podemos
constatar que, durante a 3ª fase do Programa Escolhas, mais de 85.000 destinatários
participaram em actividades do PE, em quase 670.000 sessões de trabalho.
Contando que o programa contava envolver cerca de 39.000 destinatários para os três
anos, este número foi mais do que duplicado.

Tipo

f

%

Crianças/Jovens

63.914

75%

Familiares

11.753

14%

Outros

9.354

11%

Total

85.021

100%

Fig. 58 – Destinatários envolvidos entre 2006 e 2009.

3.2. Destinatários por Medida

No que toca à distribuição por medidas, salientam-se novamente as actividades
que contribuem para a inclusão escolar e para a educação não formal (Medida I:
44.084 participantes em 241.616 sessões), seguidas pelas actividades que visam
contribuir para a participação cívica e comunitária (Medida III: 37.004 participantes
em 153.237 sessões). Em terceiro lugar, mas com um número de sessões de trabalho
consideravelmente maior que as actividades da Medida III, aparece a Medida IV
(Medida III: 33.082 participantes em 239.978 sessões).

Tipo

Sessões

Destinatários

Medida I

241.616

44.084

Medida II

35.022

11.233

Medida III

153.237

37.004

Medida IV

239.978

33.082

Total

669.853

Fig. 59 - Destinatários e sessões por Medida
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3.3. Destinatários por Grupo Etário

A distribuição dos destinatários por faixas etárias continua a demonstrar um claro
predomínio de envolvimento de crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos de
idade, verificando-se uma maior incidência no grupo etário dos 14 aos 18 anos, com
25.721 jovens abrangidos, seguido a alguma distância pelos grupos etários dos 11
aos 13 anos (16.113) e mais de 24 anos – este, genericamente composto por
‘familiares’ e ‘outros’ envolvidos.

Grupos Etários

f

%

Menos de 6 anos

274

0,3%

6-10 anos

13.745

16,2%

11-13 anos

16.113

19%

14-18 anos

25.721

30,2%

19-24 anos

8.078

9,5%

Mais de 24 anos

20.279

23,8%

Sem Data

811

1%

Total

85.021

100,0%

Fig. 60 - Grupos Etários dos Destinatários.

3.4. Destinatários por Nível de Escolaridade

Quanto à distribuição dos destinatários por níveis de escolaridade, e quando
comparado com o quadro anterior, verifica-se um desfasamento entre as idades e os
níveis de habilitações que normalmente lhes deveriam corresponder. Efectivamente,
continua a haver um claro predomínio do 1º ciclo como habilitação completa,
quando as idades são, em média, superiores a este nível de escolaridade.

53

Escolaridade

f

%

1º ciclo

34.882

41%

2º ciclo

17.407

20,5%

3º ciclo

17.634

20,7%

Secundária

4.787

5,6%

Bacharelato

3.840

4,5%

Licenciatura
Outras

6.471

7,7%

Total

85.021

100,0%

Fig. 61 - Escolaridades dos Destinatários.

3.5. Destinatários por Sexo

No que se refere à distribuição dos destinatários por sexo, nota-se um equilíbrio entre
ambos os géneros, com um ligeiro predomínio do sexo feminino.

Sexo

f

%

Masculino

40.043

48%

Feminino

43.593

52%

Total

85.021

100

Fig. 62 - Sexo dos Destinatários

3.6. Execução Financeira

A terceira fase do Programa Escolhas financiou 121 projectos de início (2006)
terminando somente com 119 em 2009 tendo havido dois que foram revogados, o que
representou um investimento total de 23.006.040,54€ durante os três anos de
implementação. Deste investimento total, 17.566.398,11€ são referentes às Medidas I,
II e III e 5.439.642,43€ são referentes à Medida IV.
A repartição dos orçamentos por Zona é a seguinte:
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Zona Centro (45 projectos)

€ 8.725.276,17

Zona Norte (39 projectos)

€ 7.313.621,00

Zona Sul e Ilhas (37 projectos)

€ 6.967.143,36

Total (120 projectos)

€ 23.006.040,53

Fig. 63 – Orçamentos por Zona.
No decorrer da terceira fase, o Programa Escolhas continuou a ser financiado através
do Instituto da Segurança Social, I.P. com 5.750.000,00€/ano num total de
17.250.000€ para os 3 anos.
No âmbito da Medida II relativa à formação profissional e empregabilidade, o
Programa protocolou uma parceria com o IEFP, onde se concretizou um financiamento
de 1.308.643,79€ para o período de 2007 a 2009.
O PE foi também apoiado através de contrato-programa com o POEFDS – Programa
Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social – relativo ao terceiro
Quadro Comunitário de Apoio que garantiu um financiamento total de 1.852.087,31€,
referente ao período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 30 de Junho de
2008.

Saliente-se também que no âmbito do protocolo estabelecido com o POS-C Programa
Operacional para a Sociedade do Conhecimento, relativo também ao período
compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 30 de Junho de 2008 do III QCA, 45 %
das verbas destinadas à Medida IV (Centros de Inclusão Digital) foram financiadas
através desse contrato-programa, o que correspondeu a um financiamento de
1.300.000,00€.

Foram ainda assinadas no âmbito do QREN adendas aos Protocolos de Cooperação
das Medidas I, II e III de 69 dos 121 Projectos com vista a esses projectos serem
apoiados pelo POPH – Programa Operacional do Potencial Humano. Essas adendas
tiveram como outorgante além do Programa Escolhas, o ACIDI na qualidade de
Entidade Promotora das candidaturas aprovadas junto do POPH.

Resultou desse facto que as transferências das verbas para esses Projectos
começaram a ser efectuadas directamente pelo ACIDI na componente relativa às
Medidas I, II e III. Desta nova fonte de financiamento resultou uma dotação de
3.306.908,25€ a atribuir aos projectos em 2008 e 2009, via ACIDI. Este financiamento
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cobriu apenas as Medidas I, II e III dos 69 Projectos, exceptuando equipamentos,
sendo que desses, 39, são os projectos da Zona Norte derivado a imperativos
regionais determinados pelos critérios de distribuição de Fundos Europeus.
Não obstante estarem ainda a decorrer as prestações de contas, prevemos fechar os
projectos da terceira fase com uma taxa de execução financeira dos Projectos que
estimamos na ordem dos 91%.
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4. Programa Escolhas 4ª Geração

4.1 Objectivos

O novo modelo do Programa Escolhas é fundamentado através da Resolução do
Conselho de Ministros nº 63/2009, de 23 de Julho, efectivando-se, desta forma, a
respectiva renovação para o período de 2010 a 2012.

A renovação do PE visa reforçar o apoio à mobilização das comunidades locais para a
criação de projectos de inclusão social de crianças e jovens oriundos de contextos
socioeconómicos mais vulneráveis, nomeadamente dos descendentes de imigrantes e
minorias étnicas.

O Programa Escolhas tem como missão promover a inclusão social de crianças e
jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, tendo em vista a
igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.

Pretende-se, assim, consolidar o modelo anterior, investindo no desenvolvimento de
actividades no âmbito do combate ao insucesso e abandono escolar, do apoio à
criação de emprego, de orientação e encaminhamento para formação profissional, do
combate à infoexclusão, do desenvolvimento do empreendedorismo, da dinamização
comunitária e cidadania, de apoio à capacitação e autonomização dos jovens, bem
como uma maior co-responsabilização dos familiares no processo de aprendizagem e
desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens.

Aposta-se, ainda, na figura do dinamizador comunitário, jovens com perfil de liderança
positiva, oriundos da comunidade, com o papel de contribuir (num registo de maior
proximidade), para uma maior participação cívica e comunitária (das crianças, jovens e
comunidade em geral), desenvolvendo simultaneamente, laços de pertença à
comunidade.

Assim, são destinatários e beneficiários prioritários do PE crianças e jovens, entre os 6
e os 18 anos, residentes em territórios com maior índice de exclusão e insuficientes
respostas institucionais; jovens em abandono escolar precoce, sem a escolaridade
mínima obrigatória; jovens que estão ou estiveram sujeitos a medidas tutelares
educativas e a medidas de promoção e protecção. Excepcionalmente, são ainda
destinatários do PE, jovens com idade compreendida entre os 18 e os 24 anos de
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idade, desde que reúnam, uma das seguintes condições: que sejam envolvidos no
âmbito da Medida II, que tenham 18 anos à data de início do projecto, ou que
estivessem a ser abrangidos anteriormente no âmbito da 3ª fase do PE.

Considera-se ainda como potenciais beneficiários, os familiares das crianças e jovens
integrados nos projectos, segundo uma lógica de co-responsabilização nos
respectivos processos de desenvolvimento pessoal e social.

Os projectos são dinamizados por um consórcio de instituições (mínimo de três), de
forma a rentabilizar e potenciar os recursos das diferentes entidades parceiras, sendo
consideradas como instituições prioritárias: instituições particulares de solidariedade
social; associações de imigrantes e minorias étnicas; associações juvenis;
associações de desenvolvimento local; associações desportivas e culturais; centros de
formação; escolas e agrupamento de escolas. Apresentam, ainda, carácter prioritário
as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, a Direcção Geral de Reinserção
Social, o Instituto Português da Juventude e os Centros Novas Oportunidades. O
Programa Escolhas esteve, de igual modo, aberto a outras instituições de carácter
público e privado que denotem vocação e competências específicas para intervir junto
do público-alvo.

Era condição essencial que todas as instituições candidatas, se encontrassem
regularmente constituídas e devidamente registadas, bem como apresentassem uma
situação regularizada junto da segurança social e da administração fiscal.

De acordo com o artigo 7º do regulamento do PE, os projectos integram uma
instituição promotora e instituições parceiras, cabendo à primeira a dinamização da
execução do plano de actividades e orçamento; dinamização do consórcio do projecto;
acompanhamento da execução física e financeira do projecto (propondo alterações, se
necessário) e o cumprimento da metodologia de avaliação do projecto, nos termos,
definidos pelo PE, bem como zelar pela organização e actualização do dossier técnico
nos termos do artigo 25º.

As instituições parceiras desempenham funções de cooperação na execução do
projecto e participam com os contributos descritos no Acordo de Consórcio
apresentado no momento da candidatura (contributos no que respeita a recursos
financeiros, humanos e materiais, funções atribuídas e mecanismos de decisão dentro
do consórcio – artigo 8º).
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Qualquer uma das instituições - promotora ou parceira – (com excepção das
instituições de natureza pública) poderá assumir a função de gestão, sendo que a
instituição com esta responsabilidade apresenta como funções: receber e executar
directamente o financiamento atribuído ao projecto; garantir a execução administrativofinanceira directa das acções programadas no projecto; proceder à contratação de
serviços de suporte à execução das acções programadas no projecto, quando
necessário; proceder à contratação dos recursos humanos afectos ao projecto;
organizar e manter actualizados o dossier financeiro e contabilístico do projecto (artº
26); garantir a organização e produção documental necessárias à interlocução com a
coordenação do Programa Escolhas, em todos os domínios previstos no regulamento
do PE, designadamente pedidos de pagamento e relatórios financeiros e, por último,
articular com a instituição promotora e restante consórcio, as acções inerentes às suas
atribuições.

Para as instituições com função de gestão é ainda exigida contabilidade organizada,
devendo esta ser elaborada sob a responsabilidade de um Técnico Oficial de Contas.

Os projectos têm a duração mínima de dois anos e máxima de três anos, devendo ter
início a partir de 1 de Janeiro de 2010 e tendo como data limite de conclusão 31 de
Dezembro de 2012. Os projectos são renovados anualmente, mediante parecer
positivo da Coordenadora do Programa Escolhas.

O Programa estrutura-se em cinco áreas estratégicas de intervenção:
a) Inclusão escolar e educação não formal – Medida I
b) Formação Profissional e empregabilidade – Medida II
c) Dinamização comunitária e cidadania – Medida III
d) Inclusão digital – Medida IV
e) Empreendedorismo e capacitação – Medida V

A Medida I visa contribuir para a inclusão escolar e para a educação não formal,
através das seguintes acções:

a) Encaminhamento e reintegração escolar de crianças e jovens que tenham
abandonado a escola precocemente;
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b) Criação e implementação de respostas educativas específicas para crianças
e jovens que tenham abandonado a escola sem a conclusão da escolaridade
básica;
c) Actividades de prevenção do abandono escolar e de promoção do sucesso
escolar, a realizar dentro e fora da escola, através do desenvolvimento de
competências pessoais, escolares e sociais por via da educação formal e não
formal;
d) Co-responsabilização das famílias no processo de supervisão parental
visando o sucesso escolar e a transição para a vida activa.

A Medida II visa contribuir para a formação profissional e empregabilidade e inclui as
seguintes acções:

a) Encaminhamento e integração de jovens para respostas de qualificação ao
nível da formação profissional;
b) Encaminhamento e integração de jovens no mercado de emprego;
c) Criação e implementação de respostas de qualificação ao nível da formação
profissional e da empregabilidade de jovens;
d) Promoção da responsabilidade social de empresas e outras entidades,
nomeadamente através de estágios e da promoção de emprego para jovens;
e) Apoio à criação de iniciativas que gerem emprego para jovens,
nomeadamente através do Emprego Apoiado, Iniciativas Locais de Emprego,
microempresas ou outras.

A Medida III visa contribuir para a dinamização comunitária e cidadania e abrange as
seguintes acções:

a) Actividades ludico-pedagógicas, nomeadamente as que decorrem em
espaços jovens e similares;
b) Actividades desportivas e promotoras de estilos de vida saudáveis;
c) Actividades de cariz artístico e cultural;
d) Actividades que promovam a descoberta, de uma forma lúdica, da língua,
valores, tradições, cultura e história de Portugal e dos países de origem das
comunidades imigrantes;
e) Visitas e contactos com organizações da comunidade;
f) Actividades que promovam informação, aconselhamento e apoio à
comunidade;
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g) Mobilização da comunidade para o processo de desenvolvimento pessoal,
social, escolar e profissional das crianças e jovens.

A Medida IV é de carácter transversal e cumulativa a uma ou mais das outras quatro
medidas e visa apoiar a inclusão digital através das seguintes acções:

a) Actividades ocupacionais de orientação livre;
b) Actividades orientadas para o desenvolvimento de competências;
c) Cursos de Iniciação às Tecnologias da Informação e da Comunicação;
d) Formação certificada em Tecnologias da Informação e da Comunicação;
e) Actividades de promoção do sucesso escolar.

A Medida V visa apoiar o empreendedorismo e a capacitação dos jovens através das
seguintes acções:

a) Autonomização de projectos protagonizados pelos jovens, visando a
sustentabilidade das acções;
b) Promoção de dinâmicas associativas juvenis formais e informais, que
incentivem a autonomização das crianças e jovens e a sustentabilidade das
dinâmicas de acção iniciadas;
c) Iniciativas de serviço à comunidade promovidas pelos jovens, demonstrando
um contributo positivo nos seus territórios;
d) Visitas, estágios e parcerias com organizações que possibilitem o alargar
das experiências e redes de contacto dos jovens;
e) Projectos planeados, implementados e avaliados pelos jovens promovendo a
sua participação e co-responsabilização por todas as etapas, nomeadamente
na mobilização parcial dos recursos necessários à concretização das suas
próprias iniciativas
f) Actividades formativas que promovam o desenvolvimento de competências
empreendedoras nos jovens;
g) Promoção da mobilidade juvenil e de intercâmbios dentro e fora do território
nacional;
h) Campanhas de divulgação, marketing social e de sensibilização que
permitam

desconstruir

estereótipos

e

preconceitos

relativamente

aos

destinatários e territórios alvo de intervenção do Programa Escolhas.
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4.2 Processo de Candidaturas

O período de candidaturas decorreu desde a publicação do Regulamento do Programa
Escolhas em Diário da República, a 6 de Agosto de 2009, até 30 de Setembro de
2009, tendo culminado no dia 16 de Dezembro com a assinatura de protocolos:

- Publicação do Despacho Normativo nº27/2009 de 6 de Agosto de 2009
(Regulamento);
- Abertura do Período de Candidaturas a 6 de Agosto de 2009;
- Realização de 25 Sessões de Esclarecimento de 19 de Agosto a 11 de
Setembro;
- Final do Período de Candidaturas a 30 de Setembro de 2009;
- Período de Avaliação de Candidaturas entre 1 de Outubro e 20 de Novembro:
- Sessão do júri – 27 e 28 de Novembro;
- Divulgação dos resultados no site - 30 de Novembro;
- Envio dos Termos de Aceitação – 2 a 5 de Dezembro;
- Sessão pública de assinatura de protocolos - 16 de Dezembro.

As candidaturas, acompanhadas do Parecer da Rede Social e da documentação
solicitada no âmbito do nº 4, do artigo 6º (regular constituição de todas as instituições
parceiras e documentos comprovativos de situação regularizada junto da segurança
social e administração fiscal), foram apresentadas em formulários próprios (em
formato digital), disponibilizados através de um sítio específico do Programa Escolhas,
na internet: http://candidatura.programaescolhas.pt, devendo, todas as páginas ser
impressas e rubricadas pelas instituições do consórcio.

Os formulários requeriam informação de carácter obrigatório, como: diagnóstico de
necessidade e recursos; medidas e acções a que se candidatam; objectivos e
resultados intercalares e finais, caracterização dos destinatários do projecto; plano de
actividades; horários das actividades e dos técnicos do projecto; processo de autoavaliação; orçamento desagregado por rubricas e ano civil, recursos humanos afectos
ao projecto e serviços de apoio; síntese dos aspectos inovadores; metodologias para a
participação dos destinatários e beneficiários; complementaridade com outras
iniciativas ou projectos congéneres; roteiro de sustentabilidade.
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Fig. 64 – Sistema de candidaturas online.

4.3 Divulgação

A divulgação da 4ª Geração do Programa Escolhas foi um processo contínuo de
comunicação que se iniciou a 23 de Julho com a publicação da RCM 63/2009 que
renovou o PE para o período de 2010 a 2012, e que seguiu os seguintes
procedimentos:

a) 23 de Julho - Divulgação no site do Programa Escolhas e do ACIDI;
b) 6 de Agosto - Envio de informação síntese por FAX e Ofício para todos os
Municípios, Juntas de Freguesia, Centros Distritais de Segurança Social e
Direcções Regionais de Educação;
c) 6 de Agosto – Publicação de anúncios de imprensa escrita em jornais regionais
e nacionais;
d) Definição de Sessões de Esclarecimento em todas as sedes de distrito e
Regiões Autónomas, tendo-se concretizado 25 sessões com cerca de 950
participantes.

4.4. Candidaturas Recebidas

Tendo sido efectuados 987 registos no sistema online, efectivamente foram recebidas
336 candidaturas.
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Essas candidaturas foram provenientes na sua maioria das Nomenclaturas de
Unidade Territorial de nível 2 (NUT II) de Lisboa (113), Norte (101) e Centro (70).

Fig. 65 – Candidaturas recebidas por NUTS II.

De forma mais detalhada, a maioria das candidaturas foram provenientes dos distritos
de Lisboa (83), Porto (51) e Setúbal (34).

Fig.66 – Candidaturas recebidas por distrito.

Nas candidaturas recebidas, 2236 parceiros mobilizaram-se, sendo que 1/3 dos
consórcios apresentava entre 4 e 5 parceiros.
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Nas 336 candidaturas, as medidas mais procuradas foram a III (92,9%), I (86,6%) e IV
(78%).

Fig.67 – Medidas.

Nas 336 candidaturas verificou-se que os parceiros mais comuns são as Escolas (374
envolvidas), as IPSS ou equiparadas (288), as CPCJ (232) e as Juntas de Freguesia
(194), logo seguidas pelos Municípios (189).

Fig. 68 – Instituições parceiras em candidatura.
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4.5. Avaliação das Candidaturas

Com o final do período de candidaturas a 30 de Setembro de 2009, o período de
avaliação de candidaturas decorreu entre 1 de Outubro e 20 de Novembro, de acordo
com as seguintes etapas:

- Seriação prévia por equipa de avaliação (cruzada) - 1 a 31 de Outubro;
- Consolidação por equipa de zona – 1 a 9 de Novembro;
- Reunião de consolidação da 1ª Fase de avaliação - 10 de Novembro;
- Consolidação final por zona - 11 a 16 de Novembro;
- Reunião interna de consolidação final - 17 de Novembro;
- Envio de informação para o júri - 20 de Novembro.

A selecção das candidaturas fez-se com base na aplicação dos critérios que constam
no Regulamento (Art.º 12º). Para tal foi construída uma matriz comum para todos os
candidatos, onde se operacionalizaram os critérios. Da aplicação desta matriz,
resultou uma seriação prévia por equipa de avaliação. De forma a minimizar os riscos
de conhecimento prévio sobre os projectos candidatos, não só os avaliadores se
submeteram a um Código de Ética subscrito por todos, como as candidaturas de cada
zona foram avaliadas numa outra zona que não a de origem da mesma.

Após as diversas consolidações internas, e com base na seriação interna prévia que o
Secretariado técnico elaborou, o Júri reuniu nos dias 27 e 28 de Novembro, no
Convento da Arrábida, tendo deliberado sobre os 130 projectos a aprovar.

Assim, e conforme previsto, no dia 30 de Novembro foram divulgados os resultados no
site do PE.

4.6. Projectos Aprovados

De um total de 336 candidaturas recebidas e decorrido o processo de avaliação, o júri
aprovou um total de 130 projectos, distribuídos pelas seguintes Zonas:
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Fig. 69 – Candidaturas ao Escolhas

Estas 130 candidaturas correspondem a um envolvimento de 1003 parceiros, sendo
que 35% dos projectos envolvem entre 8 a 9 instituições nos Consórcios. A maioria
desses parceiros são Escolas (169), IPSS ou equiparadas (115), CPCJ (99), Juntas de
Freguesia (91) e Municípios (80).

Tipo de Instituição

Financiadas Taxa Aprovação

Escola ou agrupamento de escolas

169

46

IPSS ou Equiparada

115

40

CPCJ

99

43

Junta de Freguesia

91

47

Município

80

43

Associação desportiva e/ou cultural

47

41

Instituto Português da Juventude

46

43

Outra Associação

34

43

DGRS

28
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Fig. 70 – Parceiros envolvidos nos projectos aprovados.
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No que diz respeito às medidas abrangidas nos 130 projectos, é de salientar a
abrangência generalizada dos projectos aprovados, sendo que as medidas mais
implementadas serão a I e III (96,9% dos projectos irão desenvolver acções neste
âmbito), IV (94,6%) e V (89,2%). Ainda assim a medida menos concorrida (II) terá
81,5% dos projectos a desenvolverem acções.

Medida

Financiadas

Financiadas %

I

126

96,9

II

106

81,5

III

126

96,9

IV

123

94,6

V

116

89,2

Fig. 71 – Medidas na 4ª Geração.

Finalmente, destacamos o crescimento esperado para a 4ª Geração. Efectivamente
será um desafio renovado para – continuarmos - a fazer mais e melhor.

Fig. 72 – Da 1ª à 4ª Geração.
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5. Equipa

Coordenadora
Nacional ‐ RF

Director ‐ PC

Zona Norte e
Centro ‐ GC

ML, CC

Zona Lisboa ‐ LC

Zona Sul e Ilhas ‐
PV

Núcleo
Financeiro,
Administrativo e
Logístico ‐ FM

Núcleo Formação
e Comunicação ‐
TG

NC, MP

TB

AC, IM, PS, LB, IR,
RVF

IRO, JS

Gestor Nacional
Medida IV ‐ RD

Equipa PE – Rosário Farmhouse (RF), Pedro Calado (PC), Tatiana Gomes (TG), Rui Dinis (RD), Glória Carvalhais (GC), Maria Salete Lemos (ML), Luisa
Cruz (LC), Teresa Batista (TB), Rui Violante Ferreira (RVF);

Consultores PE – Carolina Castro (CC), Marina Pedroso (MP), Nuno Cristóvão (NC), Paulo Vieira (PV), Júlia Santos (JS), Inês Rodrigues (IRO), Artur
Cabral (AC), Inês Melo (IM), Inês Reis (IR), Paula Silva (PS), Luisa Borges (LB).
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