O Programa Escolhas
esclarece...

6 PERGUNTAS QUE OUVIMOS
DIZER SOBRE A CANDIDATURA
AO PROGRAMA ESCOLHAS
...e para às quais a resposta é NÃO.
Saiba tudo em http://www.programaescolhas.pt | https://candidatura.programaescolhas.pt
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É verdade que o Programa Escolhas só financia projetos que
tenham intervenção com comunidades migrantes e/ou
ciganas?
Não. O Programa Escolhas financia projetos com intervenção em territórios e contextos de
comunidades vulneráveis, onde se podem integrar naturalmente comunidades migrantes e
ciganas, mas não de forma exclusiva. Mais importante do que o tipo de população, são as
características do público-alvo em termos das situações de riscos que lhes estão associados
ou a que estão expostos, conforme se refere no nº3 do artigo 4º do Regulamento do
Programa Escolhas.

É verdade que os projetos Escolhas só intervêm em bairros
sociais ou grandes territórios urbanos?
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Não. O Programa Escolhas é um programa de âmbito nacional. O Programa Escolhas pode
intervir em todos os distritos, concelhos e freguesias de Portugal Continental e Insular.
Mesmo o Índice de Risco de Exclusão Infanto – Juvenil (IREIJ) é apenas um indicador
estatístico da distribuição territorial do risco de exclusão social entre crianças e jovens, que
tendo um caráter valorativo, não exclui de forma alguma a possibilidade de ser apresentado
um projeto para qualquer concelho do país. Aliás, é a especificidade dos problemas sociais
diagnosticados juntamente com a capacidade da intervenção proposta, que define a
probabilidade maior ou menor de um projeto ser aprovado e não se este está localizado
numa zona urbana ou rural ou se tem um IREIJ alto ou baixo.

É verdade que o formulário de candidatura ao Programa
Escolhas é muito exigente?
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Não. Tem alguma exigência mas é muito fácil de preencher o formulário do E8G. Já o foi
mais difícil, é verdade, mas nesta geração preparámos um formulário mais prático e com
menos documentação a anexar. Para além disso, o Programa Escolhas organizou todo um
sistema de apoio ao processo de candidaturas que o ajudará na concretização da sua
candidatura. Quando estiver a preencher o seu formulário, terá ainda disponível um Guia de
Apoio e Preenchimento à Candidatura assim como encontrará em cada página do
formulário, um link de ajuda ao preenchimento da mesma. Experimente, nós ajudamos.

É verdade que quem nunca teve um projeto Escolhas
aprovado, tem mais dificuldade em ser financiado pelo
Programa?
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Não, em certa medida, muito pelo contrário. Todos os projetos candidatos concorrem em pé
de igualdade, sendo até muito positivo apresentar candidaturas para territórios nunca
intervencionados e onde os problemas e os públicos-alvo vulneráveis persistam sem apoio
ou resultados visíveis. Mesmo em territórios onde tenham existido outros projetos Escolhas,
que nesta geração igualmente se candidatem, a avaliação das candidaturas terá sempre em
consideração o diagnóstico, o plano de atividades, assim como o plano de avaliação
apresentados em sede de candidatura.

É verdade que os projetos financiados pelo Escolhas para
serem aprovados devem ser promovidos apenas por
entidades experientes?
Não. Mais uma vez, o mais importante é o diagnóstico, o plano de atividades assim como o
plano de avaliação apresentado em sede de candidatura. A experiência das entidades não é
avaliada em sede de candidatura, mas sim a sua vocação e potencial para a intervenção que
é proposta.

É verdade que depois de aprovados, os projetos Escolhas
são muito exigentes, implicando muita dedicação por parte
da equipa de projeto e consórcio?
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Não...bem, tememos que aqui a resposta até seja sim. Na verdade, nada se faz sem trabalho
e na área de intervenção do Programa Escolhas, as coisas parecem ainda mais difíceis.
Todavia, tudo parecerá mais fácil quando perceber que deste lado está uma equipa jovem,
disponível e experiente para acompanhar o vosso projeto e vos ajudar em todo este
processo. No Programa Escolhas, quem está no terreno nunca está sozinho e da equipa
técnica à equipa financeira, com mais ou menos dificuldades, sempre com as novas
tecnologias do nosso lado, a dedicação à causa é máxima.

