
Avaliação Externa do Projeto Academia CV.pt - Boas Práticas

-- Termos de Referência --

Contexto

O Projeto “Academia CV.pt - Boas Práticas” surge no quadro de uma parceria entre a Fundação

Cidade Lisboa e a Associação Renovar a Mouraria, e pretende responder ao problema de falta

de soluções socioeducativas para a integração das crianças migrantes inseridas no sistema de

ensino - com especial enfoque ao nível das dificuldades de comunicação em português - e

consequentes impactos ao nível dos resultados escolares e desenvolvimento pessoal e social,

que são fatores de exclusão e vulnerabilidade.

Assim sendo, esta Ação tem como Objetivo Geral contribuir para o desenvolvimento

socioeducativo e para a integração das crianças migrantes em situação de vulnerabilidade, das

escolas do concelho de Lisboa; e apresenta como Objetivos Específicos: 1) Capacitar as

comunidade educativas para o apoio à integração e desenvolvimento socioeducativo dos

alunos migrantes; 2) Aumentar a motivação e o sucesso académico dos alunos migrantes,

melhorando a capacidade de comunicação em português e o desenvolvimento pessoal e social

e; 3) Sensibilizar (alunos, voluntários e comunidade) para as questões da interculturalidade e

da cidadania global estimulando o exercício de uma cidadania ativa.

De forma a atingir os objetivos propostos, o Projeto apresenta as seguintes Atividades: 1)

Elaborar um KIT pedagógico para a integração de alunos migrantes, com validação científica; 2)

Capacitar docentes e atores estratégicos das comunidades escolares; 3) Capacitar uma rede de

dinamizadores ACV.pt; 4) Dinamizar tutorias e sensibilizar para a interculturalidade e cidadania;

5) Disseminar o Programa ACV.pt (metodologia e recursos).



Objetivos da Avaliação

● Fornecer à Fundação Cidade de Lisboa e seus parceiros um parecer independente

sobre a implementação do projeto;

● Documentar lições-chave aprendidas e know-how passível de ser replicado noutros

contextos e edições;

● Propor recomendações práticas para possíveis ações de seguimento;

● A avaliação deverá incorporar uma apreciação da relevância, impacto, sustentabilidade

da ação e valor acrescentado para os beneficiários.

Os resultados da Avaliação farão parte do Relatório final do Projeto Academia CV.pt - Boas

Práticas.

Perfil do/a consultor/a ou equipa de consultoria responsável pela preparação, planificação e

recolha de dados para elaboração dos Relatórios Intermédio e Final de Avaliação

● Conhecimento da metodologia de Ciclo de Projeto;

● Experiência em monitorização e avaliação de projetos de Educação e Intervenção

Social;

● Formação universitária na área das Ciências Sociais;

● Conhecimento do funcionamento do sistema de Educação, com enfoque nas escolas

públicas em Portugal;

● Conhecimentos na área das Migrações em Portugal;

● Não ter(em) estado envolvido(s) em quaisquer atividades do projeto.

Calendarização

Início em Setembro de 2022  e término em Maio de 2023.



Valor do contrato

Prestação de serviços até o valor total de 2500€ (dois mil e quinhentos euros).

O orçamento inclui todos os custos considerados necessários (viagens e transporte local,

honorários, ajudas de curso diárias, impostos, etc.)

Serão consideradas propostas individuais ou propostas onde fazem parte mais que um

elemento.

Forma de pagamento

O/A consultor/a selecionado/a assinará um contrato de prestação de serviços com a Fundação

Cidade de Lisboa.

Os pagamentos serão autorizados após verificação e aceitação da entrega dos materiais

previamente definidos.

O pagamento do valor do contrato de prestação de serviços será efetuado através de 3

pagamentos, de acordo com o seguinte plano:

• 30% na assinatura do contrato;

• 70% na entrega do relatório de avaliação final.

Processo de seleção

Os/as candidatos/as interessados/as deverão enviar o curriculum vitae e proposta de trabalho

(metodologia, calendarização e orçamento) até dia 5 de setembro, com o assunto “Avaliação

Externa do Projeto Academia CV.pt - Boas Práticas” para o seguinte email:

almudena.ferro@fundacaocidadelisboa.pt

*Só serão avaliadas candidaturas completas.

**Apenas serão contactados os/as candidatos/as selecionados/as.

mailto:almudena.ferro@fundacaocidadelisboa.pt

