IPSS – ASSOCIAÇÃO ALMA MATER ARTIS
Plano de Ação - 2017
1. Localização:
A Sede da Instituição fica localizada na Rua Carolina Michaelis, nº 261, na freguesia de Águas
Santas, concelho da Maia, distrito do Porto;
De acordo com os seus estatutos, a associação desenvolve a sua atividade artística/ educativa e
social, em diversos Pólos institucionais, nomeadamente no concelho de Paços de Ferreira,
concelho de Vizela, distrito de Lisboa, concelho da Ribeira Grande e distrito de Cantagalo em São
Tomé e Príncipe.
2. Acções que desenvolvem
Atividades / Ações

População Alvo

1ª
Desenvolvimento de
Atividades
Educativas,
Artísticas e Sociais
(Águas Santas)

Crianças e Jovens
(6- 18 anos)

2ª
Polo de
Desenvolvimento
Educacional,
Artístico e Social e
de Vizela

Crianças e Jovens
(6- 16 anos)

Recursos
Humanos
afectos

35

60

(a)
(a.1)
(b)

(a), (e), (f)

5 Enc. de
Educação

3 Professores
2 Enc. de
Educação

Crianças e Jovens
(10 - 18 anos)

4ª
Polo de
Desenvolvimento
Educacional,
Artístico e Social de
Ribeira Grande

Crianças e Jovens
(10 - 16 anos)

6ª
Polo de
Desenvolvimento
Artístico e Social de
Cantagalo STP

Objetivos

8 Professores

3ª
Polo de
Desenvolvimento
Educacional,
Artístico e Social e
de Paços de Ferreira

5ª
Polo de
Desenvolvimento
Artístico e Social de
Lisboa

Nº de
pessoas
beneficiadas

20

(a), (b),
(g)

1 Professor
1 Enc.
Educação

Indiferenciada

70

300

(a), (h)

(a), (i)

2 Professores

3 elementos
Equipa de
Coordenação

(a), (j)
Crianças e Jovens
(4 - 12 anos)

200

8 Professores

Recursos materiais
afetos

Receitas

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Material didático
pedagógico.

117,00 €
Mensais

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Material didático.

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Material didático.

1400,00 €
Anuais

41,50 €
Mensais
500,00 €
Anuais

41,50 €
Mensais
500,00 €
Anuais

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Material didático.

00,00 €
Mensais

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;

00,00 €
Mensais

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;

00,00 €
Anuais

00,00 €
Anuais

n.t.

(Continuação)
Atividades / Ações

População Alvo

7ª

Alunos referenciados
nas Atividades/Ações
nº1, 2, 3, 4, 5 e 6

Campanha solidária
“1 mochila / 2
sorrisos” – 2ª fase
STP
(continuação)

8ª
DVD Musical
Solidário
“Sing the world”
&
Espetáculo Solidário
Itinerante
(Lançamento do
DVD)

9ª
Sorteio de Prémios
“Rifas”
10ª
Cooperação
“Terreno”
11ª
Contentor STP

12ª
Campo de Férias

13ª
DCS
“Projeto Social
Artesanato e peças
Artísticas de STP
14ª
Projeto Ambiental
4 R´s / STP

----------------------------Comunidades
Escolares dos distritos
de Cantagalo e Caué
em S.Tomé e Príncipe
Crianças e Jovens dos
Polos Artisticos
(6-18 anos)
-----------------------------Indiferenciados
Participação de todos
os Polos Institucionais
----------------------------Comunidades
Escolares dos distritos
de Cantagalo e Caué
em S.Tomé e Príncipe
Público em geral

Nº de
pessoas
beneficiadas

------------------

Objetivos

(k)

Recursos
Humanos
afectos
AMA
e Parceiros
da campanha
(ex: Min dos
Assuntos
Sociais de S.
T. e Príncipe)

1500

Material escolar
(1500mochilas);
Material didático
(1500 mochilas)

Receitas

19.985,00 €

1500 kits de saúde
e edu oral;
-1500 kits de edu.
ambiental.

185
------------------2100

20 elementos
Equipa de
Coordenação
Artística e
Técnica

-Material técnico
específico para o
desenvolvimento
da atividade
artística e técnica.

(l)

AMA

-

(m)

AMA

(a), (c), (d)

------------------200

De acordo
com o nº de
prémios
atribuídos

Todos os associados
AMA

10 + 10

Comunidades
Escolares dos distritos
de Cantagalo e Caué,
em S.Tomé e Príncipe

1700
(População
Escolar)

(n)

AMA

Alunos AMA

80

(o)

8 elementos
Equipa de
Coordenação

-

(p)

-

Público em geral

Crianças e população
em geral em STP

Recursos materiais
afetos
4000 mochilas;

AMA

-

(q)

-

(r)

15ª
Loja Social do
“Meilão”

Crianças, Jovens e
população em geral

16ª
“Ler Com Alma”
Ativ de Leitura
Expressiva

Crianças, Jovens e
Adultos
(População em geral)

-

17ª
Projeto STP

Crianças, Jovens e
Adultos
(População em geral)

-

2 professores

2 elementos
da equipa de
Coordenação
.

(s)
1 Professora

(t)

1 Professor e
equipa de
voluntários

Todo o donativo
em material e
géneros, recolhido
em Portugal para
STP
Material técnico e
didático específico
para o
desenvolvimento
da atividade
Todos os artefatos
de artesanato STP
e peças artísticas
desenvolvidas pela
AMA
- Prensa artesanal
- Sacos de recolha
-Sacos de
armazenamento
-Contentor.
- Todo o material
proveniente de
ofertas dos
associados
Material técnico e
didático específico
para o
desenvolvimento
da atividade
Recursos materiais
para a
implementação da
AMA em STP

Venda dos
DVDs
- 380,00 €
---------------Angariação de
Sócios
2950,00 €
----------------Espetáculos
2500,00 €

Valor estimado
anual
5250,00 €
880,00 €
Mensais
Anuais
10600,00 €
n.t.

Valor estimado
anual
2000,00 €
Valor estimado
anual
18 000,00 €

n.t.

Valor estimado
anual
1200,00 €
Valor anual
0,00€

Valor anual
8248,00 €

a) Desenvolvimento de atividades educativas nas componentes artísticas de dança, teatro, música,
artes plásticas e outras (Ex: capoeira), fomentando a criação artística individual e coletiva através de
diversas atividades, apresentações e espetáculos num âmbito de apoio a causas culturais, sociais e
humanitárias.

a.1) Centro de Estudos Social – Apoio ao estudo e desenvolvimento da Leitura para alunos, crianças e
jovens do concelho.
b) A receita anual referida (10 meses), provêm de um pagamento simbólico de 10 euros mensais por
aluno. Os alunos de famílias mais carenciadas estão isentos de pagamento, sendo o valor em falta
reposto através de receitas angariadas em outras atividades como por exemplo o novo Espetáculo
Solidário Itinerante (Lançamento do DVD Musical “Sing the World”) e o Projeto Social “Dar Com
Sentido”
c) DVD Musical Solidário & Espétaculo Solidário Itinerante (Lançamento do DVD Musical “Sing the
world”) - Gravação de um DVD Musical com 30 faixas, participado pelos Pólos AMA (alunos e
associados), nos diversos concelhos do país e no distrito de Cantagalo em STP. Idealização e
construção integral de um espetáculo multifacetado nas vertentes artísticas de Dança, Teatro Físico,
Musica e Artes Plásticas, que servirá de Lançamento do DVD Solidário.
d) As receitas angariadas pelo espetáculo solidário Itinerante (Lançamento do DVD Musical “Sing the
World”) revertem a favor da causa humanitária em São Tomé e Príncipe podendo dar também
resposta ao referido na alínea b) e outras.
e) Este Polo de Desenvolvimento Educacional, Artístico e Social é desenvolvido em parceria com:
Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela; Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Básica nº1 Joaquim Pinto e a Associação de Pais do 2º e 3º ciclos do Agrupamento. O
Protocolo de cooperação estabelecido fomenta a dinamização de atividades pedagógicas, artísticas,
culturais e sociais de alunos e comunidade escolar em geral. Através destas atividades pretende-se
que entre outras, os seus participantes/beneficiários tenham presença assídua e/ou pontual no novo
espetáculo solidário itinerante (Lançamento do DVD Musical “Sing the World”)
f)

As receitas mensais referidas (10 meses), provêm de um pagamento simbólico de 5 euros por aluno.
Os alunos de famílias mais carenciadas estão isentos de pagamento, sendo o valor em falta reposto
através das receitas provenientes da própria atividade que consegue normalmente angariar em
média valores superiores aos gastos diretos com a formação.

g) Este Polo de Desenvolvimento Educacional, Artístico e Social é desenvolvido em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira. O Protocolo de cooperação estabelecido fomenta a
dinamização de atividades pedagógicas, artísticas, culturais e sociais de alunos e comunidade
escolar em geral. Através destas atividades pretende-se que os seus participantes/beneficiários
tenham , entre outras, presença assídua e/ou pontual no novo espetáculo solidário itinerante
(Lançamento do DVD Musical “Sing the World”)
h) Este novo Polo de Desenvolvimento Educacional, Artístico e Social é desenvolvido em parceria com
a Escola Básica Integrada da Maia e Câmara Municipal da Ribeira Grande, na Região Autónoma dos
Açores. O Protocolo de cooperação estabelecido fomenta a dinamização de atividades pedagógicas,
artísticas, culturais e sociais de alunos e comunidade escolar em geral. Está também contemplada a
participação no projeto “Sing The World” descriminado na alínea c).
i)

Este novo Polo de Desenvolvimento Artístico e Social, fomenta a dinamização de atividades
artísticas, culturais e sociais, em geral na sua zona geográfica. Contempla também a participação no
projeto artístico descrito na alínea c).

j)

Este Polo de Desenvolvimento Educacional, Artístico e Social é desenvolvido em parceria com várias
escolas do distrito de Canta Galo como são exemplos a Escola Básica de Anselmo Andrade, o
Jardim de Infância de Matocana e a Escola Básica de Ribeira Afonso entre outras, todas localizadas
no distrito de Cantagalo, em São Tomé e Príncipe. O Protocolo de cooperação estabelecido fomenta
a dinamização de atividades pedagógicas, artísticas, culturais e sociais contemplando também a
participação no projeto artístico descrito na alínea c).

k) Pretende-se com esta atividade desenvolver o quanto antes, nos alunos que integram a Associação
Alma Mater Artis, os valores superiores da solidariedade e da partilha nomeadamente com as
populações escolares mais desfavorecidas de língua oficial portuguesa. Neste sentido a Associação
Alma Mater Artis decidiu dar continuidade ao projeto, na sua 2ª fase, consolidando as parcerias
existentes, como o Ministério dos Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe. Pretende-se que
durante o ano de 2017, seja efetivo o apoio ao nível dos recursos materiais e didático-pedagógicos,
de várias comunidades escolares de São Tomé e Príncipe, num total de 1500 alunos.
l)

Pretende-se com esta ação a angariação de fundos/donativos, através do Sorteio de Prémios, em 3
momentos distintos durante o ano: Páscoa; Final de Ano letivo e Natal.

m) Esta atividade, iniciada em Janeiro de 2015 e com o seu fim em Dezembro de 2017, pretende
incentivar a participação ativa de associados, nomeados de “Cooperantes”, na doação de um valor
mensal (20 euros), tendo em vista a despesa mensal fixa de 1200,00 € necessária para a aquisição
do terreno, onde serão edificadas as futuras instalações da Associação.
n) Pretende-se com esta iniciativa dar resposta a parte das necessidades logísticas/sociais em STP
expressas através do Projeto Social Integrado da AMA dentro das comunidades locais onde
intervém. É intenção da AMA, enviar para STP dois contentores, durante o ano de 2017, com os
donativos em material e géneros recolhidos em Portugal.
o) Pretende-se desenvolver esta atividade nos períodos de interrupção letiva dos alunos (férias
escolares), com diversas atividades lúdicas, formativas e outras, para os participantes. Esta atividade
social contempla preferencialmente os alunos com bom aproveitamento escolar.
p) Esta iniciativa pretende obter a angariação de fundos, através da exposição de artefatos vários
(peças de artesanato de STP e peças artísticas) desenvolvidas através do Polo AMA/STP. A ação
referida acompanhará paralelamente, sempre que possível, todas as atividades desenvolvidas pela
AMA. Intimamente ligada a esta estratégia social está o novo projeto social designado por “Dar Com
Sentido”.
q) Projeto de intervenção ambiental em São Tomé e Príncipe com o objetivo de interferir / diminuir
alguns problemas ambientais associados à produção de resíduos urbanos. A estratégia de
intervenção passa por perspetivar determinado tipo de resíduos como potenciais recursos de
matéria-prima, apostando paralelamente na sensibilização e educação ambiental das populações
mais jovens e dos turistas que chegam ao país. Através de uma abordagem direta e interrogativa, os
turistas são convidados a diminuírem a sua pegada ambiental e a intervirem em campanhas de
sensibilização social e educativa. Esta ação tem como suporte a entrega de um folheto ambiental
informativo, com conselhos práticos para os turistas, e de um saco de pano, com o objetivo de
promover a reutilização do mesmo durante a sua estadia. Paralelamente esta iniciativa pretende criar
um impacto direto na comunidade, em especial nas comunidades escolares, para que os seus
elementos percebam a importância que têm as nossas atitudes sobre o ambiente. O projeto consiste
em incentivar a recolha de latas em troca de material escolar. Mais do que o ato de separar um
resíduo específico, pretende-se, através de uma atividade lúdico-pedagógica, promover o
envolvimento dos professores e alunos no projeto, para que possam ser eles os futuros agentes
disseminadores junto das comunidades.
r)

Esta futura iniciativa, prevista para o início de Janeiro de 2017 pretende por um lado, escoar os
donativos excedentes e por outro lado proporcionar um contacto direto da AMA com a população
local mais desfavorecida. É também uma boa oportunidade para se fazer um levantamento da
comunidade e de proporcionar às famílias mais desfavorecidas condições excelentes para adquirirem
alguns bens materiais. Paralelamente a associação terá a oportunidade para organizar e dinamizar
futuras ações/workshops/formações tendo em vista a inserção social de elementos da comunidade
envolvente. Pretende ser por um lado um espaço de resposta social às diversas dificuldades da
comunidade e por outro um espaço empreendedor para o desenvolvimento da economia social local.

s) Esta nova iniciativa pretende juntar crianças, jovens e adultos num processo de interação social
através da Leitura e da Representação. Entre outras atividades, o participante será convidado a ler
para o grupo e em alturas diferentes será novamente convidado a contar a sua versão da leitura de
forma a estimular a sua criatividade e a técnica de representação. É uma atividade que pretende
também simplificar e aligeirar o exercício de leitura, fomentando o hábito da leitura através da criação
de um ambiente muito familiar.
t)

Através deste projeto, iniciado em Agosto de 2014 a Associação Alma Mater Artis tem conseguido a
sua afirmação social/artística/solidária, potenciando e capitalizando parceiros institucionais, recursos
humanos, materiais, financeiros e emocionais. Este projeto, juntamente com outros, garantem a
genuinidade da sua expressão artística dando assim verdadeiro sentido ao nome “Alma Mater Artis”
e à sua missão. “As artes por uma causa”

NOTA: Todas as atividades que a AMA desenvolve, gerando mais ou menos recursos financeiros, tentam
sempre potenciar o aumento do número de associados, de forma a angariar não só um maior recurso
financeiro, como também um capital social/humano significativo.
3. Respostas sociais e estratégias a desenvolver em 2017.
Respostas
sociais

Actividades/Acções

População
Alvo

Objectivos

Recurso
Humanos a
afectar

Recurso materiais
a afectar

Educativas
Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento Edu.
/Art. e Social de
Famalicão

50 Crianças
(6-10 anos)

u)

1
professor

Educativas
Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento Edu.
/Art. e Social de Vila
Real

60 Crianças
(6-8 anos)

v)

1
professor

Polo de
Desenvolvimento Edu.
/Art. e Social de
Matosinhos

100
Crianças e
Jovens
(10-16 anos)

w)

1
professor

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;

Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento Art. e
Social de Setúbal

Indiferenciado

w)

2 elementos
Equipa de
Coordenação

Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento Art. e
Social de Campomaior

Indiferenciado

w)

2 elementos
Equipa de
Coordenação

w)

2 elementos
Equipa de
Coordenação

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;

Educativas
Artísticas
Sociais

Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento
Art. e Social de
Leiria/Batalha

Indiferenciado

Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento Art. e
Social de Coimbra

Indiferenciado

Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento Art. e
Social de
Covilhã/Castelo Branco

Indiferenciado

Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento Art. e
Social de Viseu

Indiferenciado

Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento Art. e
Social Escola Carolina
Michaelis

35 alunos

w)

2 elementos
Equipa de
Coordenação
2 elementos
Equipa de
Coordenação

w)

2 elementos
Equipa de
Coordenação

w)

1 Professor
w)

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Material didático.
- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Material didático.

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Instalações e
equipamentos
escolares

Receitas
Previsíveis

n.d

n.d.

n.d

n.d.

n.d
n.d.

n.d
n.d.

n.d
n.d.

Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento Art. e
Social de Braga
(Vila Verde)

Indiferenciado

Artísticas
Sociais

Polo de
Desenvolvimento Art. e
Social de Braga 2

35 alunos

Outras
Campanhas
Solidárias

Gala Solidária R. Vizela
Maratona de Zumba
Tocar com Alma
Contentores Solidários
Biblioteca Alma / STP

w)

2 elementos
Equipa de
Coordenação

1 Professor
w)

População em
geral

x)

- Sala;
- Aparelhagem;
- Figurinos;
- Cenografia;
- Instalações e
equipamentos
escolares

AMA e
parceiros

--------------------

n.d

n.d.

4000,00 €
1000,00 €
1500,00 €
260,00 €
4200,00 €

u) Este Pólo de Desenvolvimento Educacional, Artístico e Social será desenvolvido em parceria com o
Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco e Associação de Pais e Encarregados de Educação
do Centro Escolar Luís de Camões de Vila Nova de Famalicão. O Protocolo de cooperação
estabelecido fomenta a dinamização de atividades pedagógicas, artísticas, culturais e sociais de
alunos e de toda a comunidade escolar em geral, bem como a participação no projeto artístico
descrito na alínea c).
v) Este Pólo de Desenvolvimento Educacional, Artístico e Social será desenvolvido em parceria com o
Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão em Vila Real. O Protocolo de cooperação estabelecido
fomenta a dinamização de atividades pedagógicas, artísticas, culturais e sociais de alunos e
comunidade escolar em geral, bem como a participação no projeto artístico descrito na alínea c).
w) Pretende-se que estes novos Pólos de Desenvolvimento Artístico e Social, fomentem a dinamização
de atividades artísticas, culturais e sociais, em geral nas suas zonas geográficas, bem como a
participação em c).
x) Dinamização de outras campanhas solidárias, que visem dar uma resposta social com angariação de
donativos, através da articulação de meios entre os vários parceiros da AMA.
4. Recursos Materiais e Patrimoniais
a. Existentes
Todo o material técnico e artístico para o desenvolvimento de aulas, espetáculos e
eventos;
Todo o material didático e pedagógico para o desenvolvimento das ofertas educacionais;
2 Espaços/Salas com 60m2 cada (Contrato de Comodato com a Câmara Municipal da
Maia)
1 Veículo automóvel (legalizado em STP)
b. A adquirir
Terreno com 2222 m2 (Contrato Promessa de Compra e Venda)

5. Recursos Financeiros
a. Ações desenvolvidas para obtenção de receitas/donativos
1) DVD Solidário “Sing the Worl” e Espetáculo Solidário Itinerante (Lançamento do
DVD)
2) Campos de Férias AMA;
3) Campanha “1 mochila/ 2 sorrisos” – 2ª fase;
4) Outras Campanhas solidárias;
5) Atividades dos Polos Educativos/Artísticos e Sociais;
6) Sorteio de prémios - “Rifas”;
7) Cooperação “Terreno”;
8)

“Banca” de artesanato e elementos artísticos;

9)

Loja Social do “Meilão”;

10) Consignação de IRS relativo ao ano fiscal de 2015;
11) Protocolo institucional com a Câmara Municipal da Maia (donativo para
aplicação em material, equipamentos e espaços para o desenvolvimento do
objeto social)
12) Quotizações.
b. Ações previstas em 2017 para obtenção de receitas/donativos
1) Dar continuidade a todas as ações referidas em 5 a.
2) Novo Projeto Social/ Artístico “Dar Com Sentido”;
3) Criação de Polos de desenvolvimento Educativo/Artístico/Social em diversos
concelhos do país;
4) Consignação de Quota de IRS relativo ao ano fiscal de 2016 e que se
manifestará apenas em 2018.
5) Campanha de angariação de novos associados

6. Parcerias
6.1 - ADM – Associação para o Desenvolvimento Multicultural
Educação artística social e cívica: Fomenta a partilha de vivências culturais entre as várias comunidades
de emigrantes existentes em Portugal com destaque para a comunidade africana de língua portuguesa
através de manifestações de convívio artístico multifacetadas. Parceiro institucional no Projeto Educativo
de Solidariedade Social “1 Mochila, 2 Sorrisos”.

6.2 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CALDAS DE VIZELA / ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA EB Nº 1 JOAQUIM PINTO - VIZELA / ASSOCIAÇÃO DE PAIS
DA EB 2/3 CICLOS DE CALDAS DE VIZELA
Protocolo de cooperação e dinamização de atividades pedagógicas, artísticas, culturais e sociais de alunos
e

comunidade

escolar

em

geral.

Através

destas

atividades

pretende-se

que

os

seus

participantes/beneficiários tenham presença assídua e/ou pontual na gravação do DVD Solidário “Sing the
world” e no novo espetáculo solidário itinerante (Lançamento do DVD “Sing the World”).
Pretende o mesmo protocolo dar continuidade à vertente artística da Dança para um grupo de 40 alunos e
abrir uma nova turma de 20 alunos de idade compreendidas entre os 13 e os 16 anos de idade.
6.3 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAÇOS DE FERREIRA
Protocolo de cooperação e dinamização de atividades pedagógicas, artísticas, culturais e sociais de alunos
e

comunidade

escolar

em

geral.

Através

destas

atividades

pretende-se

que

os

seus

participantes/beneficiários tenham presença assídua e/ou pontual na gravação do DVD Solidário “Sing the
world” e no novo espetáculo solidário itinerante (Lançamento do DVD “Sing the World”).
Pretende o mesmo protocolo dar continuidade à vertente artística da Dança para um grupo de 20 alunos.
6.4 - BAGATELA AFRICANA (Atelier de Artes)
A Bagatela africana é um espaço artístico (atelier) onde uma equipa de artesãos santomenses
desenvolvem a sua arte local e universal em contexto social particularmente privilegiado.
Pretende esta parceria dar resposta às necessidades e desafios que o novo Projeto Social com o nome
“Dar Com Sentido” se propõe alcançar. É acima de tudo uma parceria de sentido irreverente uma vez
que através da noção de responsabilidade social é permitido aos artesãos J&J inverterem o sentido normal
da ajuda internacional. Esta nova parceria permite concretizar um projeto emocionalmente marcante, onde
a obrigação moral da Ass. Alma Mater Artis fica salvaguardada perante alguém que pertence à nossa
família e nos é muito querida.
Estrategicamente, este novo projeto pretende ser uma interessante fonte de receita para dar cumprimento
ao objetivo principal do Projeto Social “Dar Com Sentido” bem como ser fonte de angariação de novas
mais-valias financeiras quer para os artesãos santomenses quer para a Ass. Alma Mater Artis. (Win-Win)..
6.5 - BIODERMA
Empresa Multinacional com sede em França estabeleceu com a Associação Alma Mater Artis uma parceria
institucional criando a ambas a oportunidade de organizar uma iniciativa de voluntariado na área da saúde
dermatológica a realizar em STP no mês de Abril de 2017. A correr bem esta 1ª experiência, a BIODERMA
pretende realizar ao longo dos próximos anos várias iniciativas do género contando para isso com o
conhecimento do terreno da Ass. Alma Mater Artis e com o seu projeto social em São Tomé. A iniciativa de
Abril levará até São Tomé 10 médicos dermatologistas portugueses para uma intervenção ao nível dos
cuidados primários de saúde bem como proporcionar oportunidade de formação nesta área específica da
saúde, tanto aos médicos santomenses como aos técnicos de saúde comunitários.
Uma das contrapartidas que estão a ser acordadas entre ambas as instituições é a possibilidade de
consignar o IRC/IRS da “Bioderma Portugal” a favor da Ass. Alma Mater Artis.

6.6 - BOTTOM FITNESS WEAR
Parceiro institucional no Projeto Educativo de Solidariedade Social “1 Mochila, 2 Sorrisos” nomeadamente
na feitura de um novo modelo de mochila a ser fabricada já em 2017..
6.7 - CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
Parceria manifestada através do Protocolo de comodato para a utilização da sede da AMA no Bairro Social
do Meilão, situado na freguesia de Águas Santas. Pretende a AMA, que a autarquia se posicione perante a
relevância deste projeto artístico, educativo e solidário fortalecendo ainda mais os laços institucionais a
bem da comunidade prevalecendo sempre a lisura e isenção institucional.
6.8 - CÃMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE / ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DA MAIA
Protocolo de cooperação e dinamização de atividades pedagógicas, artísticas, culturais e sociais de alunos
e

comunidade

escolar

em

geral.

Através

destas

atividades

pretende-se

que

os

seus

participantes/beneficiários tenham presença assídua e/ou pontual na gravação do DVD Solidário “Sing the
world” e no novo espetáculo solidário itinerante (Lançamento do DVD “Sing the World”).
6.9 - CLAVE DE SOFT, Lda
Produtora de multimédia. Esta parceria tem em vista a realização da Campanha Solidária, DVD musical
“Sing The World”, e posterior Lançamento do mesmo DVD num Espetáculo Solidário Itinerante.
6.10 - ESCOLAS BÁSICAS NOS DISTRITOS DE CANTAGALO E CAUÉ (São Tomé e Príncipe)
Os protocolos institucionais celebrados entre esta Associação e as Escolas Básicas nestes distritos, em
São Tomé e Príncipe, tem como objetivos: a melhoria ao nível da formação dos seus agentes educativos e
comunidade em geral, através do apoio da AMA e dos seus voluntários (1ª fase); a melhoria dos meios
didático-pedagógicos para o seu desenvolvimento (2º fase); a partilha de vivências artísticas, culturais e
educacionais entre alunos dos dois países lusófonos, através de uma experiência de voluntariado (3ª fase).
Este projeto em Portugal destina-se especificamente aos alunos com bom aproveitamento escolar
devidamente acompanhado por pais de alunos, associados da Associação “Alma Mater Artis”.
A partir do verão de 2017 e com ciclos anuais, serão selecionados e devidamente preparados, um grupo
de jovens e adultos para se deslocarem a São Tomé e Príncipe com o objetivo de realizarem uma
experiência de voluntariado com a duração de 1 mês, nas mais diversas áreas sociais, educacionais,
culturais e artísticas. Como parceiros institucionais neste projeto, que pretende ser inovador e marcante,
para além das Escolas Básicas nestes distritos (São Tomé e Príncipe), encontram-se também a ONG
Terra Crioula, ONG Mundo a Sorrir, entre outras.
6.11 - FECAP – FEDERAÇÃO CONCELHIA DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO PORTO
Realização de diversas atividades e projetos em parceria nos domínios social, cultural, do património e
iniciativas locais de promoção da cidadania, que fomentem a colaboração das Associações de Pais e
Encarregados de Educação do concelho do Porto, proporcionando condições favoráveis para o
enriquecimento/desenvolvimento dos Projetos Educativos dos Agrupamentos Escolares com os quais
estão envolvidos.

6.12 - ISMAI – Instituto Superior da Maia:
Protocolo de caráter educacional no âmbito da orientação vocacional direcionada para o Ensino Superior
Artístico e outros.
Protocolo para o desenvolvimento de uma plataforma digital idealizada pela Associação Alma Mater Artis,
através dos alunos de Ensino Superior do curso de “Artes e Multimédia” e “Ciências da Comunicação”.
6.13 - JUNTA DE FREGUESIA DE ÀGUAS SANTAS
Realização de diversas atividades e projetos em parceria nos domínios social, educacional, cultural do
património e iniciativas de promoção da cidadania, que fomentem o desenvolvimento de uma política de
proximidade da comunidade local e a dignificação do nome da freguesia ao nível concelhio, nacional e
internacional.
6.14 - LIBERTY SEGUROS S.A
O protocolo instituído entre as duas instituições tem por base as diretrizes que regem a “Lei do Mecenato”
possibilitando à Associação, obter meios financeiros mínimos para adquirir um espaço físico condigno
onde decorrem as várias atividades educacionais/artísticas/culturais/sociais. Parceiro institucional no rojeto
Educativo de Solidariedade Social “1 Mochila, 2 Sorrisos”.
6.15 - LIPOR (Empresa Inter Municipal)
Educação para saúde e para a cidadania nomeadamente para os valores relacionados com a
sustentabilidade ecológica/consumo energético através da consciencialização para a importância da
reciclagem e boa utilização de materiais e energias várias. Parceiro institucional no Projeto Educativo de
Solidariedade Social “1 Mochila, 2 Sorrisos”.
Apoio logístico no desenvolvimento do projeto 4R´S em STP.
6.16 - MAIA STARS – Andebol Club
Realização de diversas atividades e projetos em parceria nos domínios social, cultural e desportivo,
através de iniciativas locais de promoção da cidadania e hábitos de vida saudável que fomentem a
colaboração/participação ativa da comunidade envolvente.
6.17 - MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS SOCIAIS (São Tomé e Príncipe)
Apoio institucional do ministério no Projeto Educativo de Solidariedade Social “1 Mochila 2 Sorrisos”.
Pretende-se com esta parceria institucional que o projeto em curso, seja progressivo e que afete, várias
comunidades escolares nos diversos distritos do país em articulação com o Governo de São Tomé.
6.18 – ONG ALMA MATER ARTIS / STP
Projeto de apoio na criação de uma nova Associação, sediada em São Tomé e Príncipe, gerida na sua
maioria por cidadãos locais/nativos de forma a serem estabelecidos novos e fortes laços educacionais /
culturais / sociais / artísticos e humanitários. Pretende este projeto acima de tudo, proporcionar novas
oportunidades e dinâmicas aos jovens de São Tomé e Príncipe nas dimensões formativas e sociais,
através das diversas campanhas de solidariedade social; projetos locais de desenvolvimento da economia
social, projetos de educação ambiental e das parcerias estabelecidas entre entidades são-tomenses e

portuguesas. Pretende também este projeto de empreendedorismo social fomentar e fortalecer a imagem
da AMA além-fronteiras
6.19 - ONG “Mundo a Sorrir”
Educação para a Saúde Oral em particular e para a saúde em geral. Informação criteriosa relacionada com
saúde oral e alimentação. Controlo e deteção de casos para futura intervenção e correção médica.
Distribuição de “Kits de saúde oral” nas comunidades escolares envolvente. Parceiro institucional no
Projeto Educativo de Solidariedade Social “1 Mochila, 2 Sorrisos”.
6.20 - ONG “Terra Crioula”
Colaboração das duas instituições ao nível da Educação Social, Cívica e Humanitária (ONG Local sediada
em São Tomé e Príncipe, distrito de Santana). Parceiro institucional no projetos “1 Mochila, 2 Sorrisos”.
6.21 – ONG UNIVERDESAFIO
Esta parceria pretende proporcionar a ambas as instituições uma maior visibilidade institucional, melhor
aproveitamento de recursos humanos e angariação de donativos em géneros para as várias causas
comuns. A ONG Univerdesafios caracteriza-se pela grande percentagem de associados com formação de
“formadores” em áreas multidisciplinares. Em comum está a visão social de que “ajudar significa muito
mais do que doar”.
6.22 – SÃO TOMÉ BEANS
Empresa Santomense, exportadora de cacau de alta qualidade constituída por capital humano português e
santomense. Propriedade de empresária portuguesa e associada da AMA. Esta parceria está a ser
desenvolvida com o objetivo de criar sinergias sociais e educacionais em São Tomé, fortalecendo assim a
imagem e o bom nome de ambas as Instituições. A “SÃO TOMÉ BEANS” tem sido, desde finais de 2015,
uma parceira importante no terreno, tendo já colaborado com a AMA em várias iniciativas tais como, no
desalfandegamento e transporte do material de contentor e na sustentabilidade financeira do projeto social
em São Tomé, participando nas despesas de alojamento com um valor mensal de 250,00€ entre
Novembro de 2015 e Setembro de 2016.
6.23 - TECLA ENTER, Consultadoria Informática, Unipessoal, Lda
Apoio na área das tecnologias da Informação, Informática e Web Design. Parceiro institucional no Projeto
Educativo de Solidariedade Social “1 Mochila, 2 Sorrisos”. Responsável pela elaboração da página oficial
da AMA na Internet.

