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Introdução 
A Omnis Factum Associação é uma associação juvenil focada na 

participação ativa dos jovens na comunidade que tem como objetivos a formação 

e inserção de jovens na comunidade, assim como a promoção de um diálogo 

inclusivo e intercultural e a realização de atividades socioculturais.  

O plano de atividades é onde estão explicitas as atividades socioculturais 

previstas para o ano e com o qual a Omnis Factum se compromete a realizar. 

Neste plano estão consagradas as atividades gerais da associação, os objetivos 

que tenciona concretizar junto da comunidade do Montijo. A associação propõe-

se assim a realizar, promover e desenvolver as atividades descritas no presente 

Plano de Atividades, acompanhado do respetivo orçamento.  

No ano de 2021, as atividades propostas no plano de atividades planeadas 

foram realizadas e os seus objetivos atingidos. Foi um ano positivo, que contou 

com diversos projetos aprovados pelo Instituto Português do Desporto e da 

Juventude (IPDJ), projetos estes que transitam para o ano de 2022, como é o 

exemplo da Escola da Interculturalidade Global e da Brigada Ambiental do 

Montijo (B.A.M.). 

Durante o ano de 2022 a Omnis Factum compromete-se a continuar a 

desenvolver atividades iniciadas durante o ano de 2021, de modo a conseguir 

atingir os resultados propostos de cada atividade, e também a realizar 

candidaturas Eramus+ e do IPDJ. Os projetos que têm seguimento do ano de 

2021 para 2022 serão os clubes previamente inicados, isto é a Brigada Ambiental 

do Montijo, o Clube da Saúde e o Clube da Fotografia, assim como o projeto da 

Escola da Interculturalidade Global. Serão também implementados outros 

clubes, como o clube do cinema e do livro.   

Este relatório de atividades assim como o orçamento apresentado são uma 

previsão e, portanto, encontram-se suscetíveis a sofrer alterações. 

  



Atividades a realizar 
As atividades apresentadas são atividades socioculturais que fomentam o 

lugar da Omnis Factum Associação na comunidade do Montijo, para a 

realização destas atividades serão tidos em conta os objetivos de cada uma das 

atividades e como estes se interligam com os da organização.  

 Escola da Interculturalidade Global  

O projeto da Escola da Interculturalidade Global é um projeto financiado 

pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) com o objetivo 

de promover uma comunidade mais inclusiva. Este projeto vai ao encontro dos 

objetivos da Omnis Factum, uma que vez que irá promover o diálogo 

intercultural entre estudantes e que servirá como forma de integração das 

diferentes comunidades presentes no Montijo.  

O projeto conta com um grupo de estudantes de 10ºano da Escola Secundária 

Poeta Joaquim Serra com um grupo de alunos da Universidade Sénior do 

Montijo, de modo a trabalharem em conjunto e criarem um evento focado nas 

diversas culturas presentes no Montijo. Ao longo do projeto existirão espaços de 

proximidade, de diálogo e de compreensão mútua, serão produzidos inquéritos 

para que exista uma ação de investigação por parte dos alunos às várias 

comunidades, será realizada uma campanha digital e um mini-documentário, 

assim como um relatório e por fim os estudantes irão criar uma feira intercultural 

onde serão representadas as minorias culturais. 

As atividades serão realizadas durante o ano letivo 2021 -2022 em parceria 

com a Escola Secundária Poeta Joaquim Serra, numa turma de 10º ano, 

consoante as propostas apresentadas para as aulas.  

 Clubes  

A Omnis Factum funciona através de clubes onde os jovens podem explorar 

as temáticas com que mais se identificam e deste modo adquirir novas 

competências. Estes clubes terão atividades interligadas, de modo a dar mais 

visibilidade a cada um.  

 Brigada Ambiental do Montijo  



A Brigada Ambiental do Montijo (B.A.M.) é o clube que pretende aumentar a 

consciência ambiental, de forma a promover um futuro sustentável para as 

gerações futuras. Através de atividades práticas e de campanhas 

de sensibilização ambiental, os jovens poderão interagir entre si e com o meio 

que os rodeia, de modo a promover uma cidade mais ecológica.  

Durante o ano 2021, a B.A.M. realizou diversas atividades, desde uma 

limpeza de Rio, limpezas de rua e atividades de sensibilização ambiental. Este 

projeto foi o resultado de uma candidatura ao IPDJ e consideramos que teve um 

impacto muito positivo e, portanto, em 2022 será a continuação do trabalho 

realizado em 2021.  

O objetivo é que sejam realizadas pelo menos uma atividade por mês, sendo 

que dentro da agenda da B.A.M. existem atividades como os gabinetes de 

campanha e de projeto, formações e a continuação das atividades já realizadas 

anteriormente, as limpezas de rua e as atividades de sensibilização. Em 2022, o 

objetivo será dar ainda mais visibilidade à brigada de modo a cativar mais jovem, 

isto é, continuar a realizar as atividades divulgando não apenas nas nossas 

redes, como no site, no Facebook e no Instagram, mas também nos jornais do 

Montijo. Para esta divulgação contamos com o apoio de um fotógrafo e 

videógrafo, de modo a melhorar a nossa divulgação.  

 Clube da Saúde  

O Clube da Saúde é um clube cujo principal objetivo é consciencializar os 

jovens para a importância das boas práticas de saúde. Atualmente, são muitos 

os conhecimentos e informações a que temos acesso, porém, nem tudo é 

considerado informação fidedigna e capaz de satisfazer as necessidades e 

curiosidades dos jovens.  

Durante o ano de 2021 as atividades do clube da saúde foram online através 

de sessões explicativas onde se convidou pessoas ligadas à área da saúde de 

modo a podermos desmitificar alguns mitos. Estas sessões foram muito bem 

recebidas e por isso serão continuadas a ser realizadas em 2022. Também 

tencionamos abranger mais atividades, como sessões explicativas, workshops e 

outras atividades, com outras temáticas dentro do tema da saúde, desde 

exercício físico, alimentação e saúde mental.  



 Clube do Cinema  

O clube de cinema é o clube onde se pretende aumentar a consciência social 

dos jovens através de filmes temáticos, de modo a criar espaço para discussões 

sobre o cinema, onde os jovens podem procurar ideias, sugestões e trocar 

opiniões. 

Serão assim planeadas atividades de visualização de obras cinematográficas, 

de modo a cativar jovens. Nestas atividades existiram momentos de troca de 

opiniões, assim como workshops ligados à área cinematográfica.  

 Clube da fotografia  

O clube da fotografia é um clube onde se pretende aumentar a consciência 

social dos jovens através de imagens por si capturadas. O propósito é assim 

chamar a atenção para a arte fotográfica, dando destaque a envolver a 

comunidade na ação. Este clube, facilitam a cooperação entre jovens que 

partilham o gosto pela fotografia e o envolvimento com a sua comunidade, 

história e cultura. 

As atividades previstas para 2022, passam por encontros onde os 

participantes irão fotografar consoante uma temática especifica, um concurso de 

fotografia, formações e workshops. 

 Clube do debate 

O clube do debate será um espaço onde os participantes se sentem 

confortáveis para partilhar as suas opiniões sobre os mais diversos temas. Este 

é assim o clube que se irá relacionar com os restantes, uma vez que todos os 

restantes clubes tencionam impactar os participantes a debater. Para qualquer 

atividade do clube, a temática do debate seria previamente apresentada. 

 Clube do Livro  

O clube do livro é um clube onde se pretende aumentar a consciência social 

dos jovens, assim como incentivar a que os jovens leiam mais, uma vez que é 

cada vez mais um hábito esquecido.   



As atividades consistem em encontros para se discutir um livro previamente 

definido. De modo a facilitar o inico do clube do livro tencionamos contar com o 

apoio de editoras para o fornecimento de livros.  

 PERSIM  

O projeto Programa Empresarial de Responsabilidade Social de Impacto 

Municipal (PERSIM) é o projeto que liga a Omnis Factum às empresas do 

Montijo. O objeto é realizar uma angariação de fundos que no final do ano será 

entregue a uma organização/causa escolhida através de uma plataforma de 

candidaturas. Estes fundos serão doados pelas empresas do conselho do 

Montijo, como cafés, restaurantes, lojas, etc. e farão parte da responsabilidade 

social das empresas. O objetivo é haver um levantamento de necessidades de 

modo a ser possível atribuir material necessário à comunidade.  

Todo o projeto será realizado para que as empresas consigam auxiliar a 

comunidade, tendo assim por intermediário a Omnis Factum.  

O projeto terá início no ano de 2022, onde contará com atividades como: 

 Angariação de empresas interessadas  

 Formulação de site de candidatura  

 Avaliação de necessidade 

 Candidaturas 

Muitos dos projetos realizados na Associação só são possíveis porque 

existem programas de apoio e de financiamento. Assim, estas candidaturas 

entram no plano de atividades uma vez que são centrais para a continuação dos 

projetos na Omnis Factum. 

 Candidaturas Eramus+ 

 Candidaturas IPDJ 

 Candidaturas Programa Bairros Saudáveis 

 Festividades Internas 

De modo a demonstrar a importância que os nossos associados têm para a 

continuação da Associação, realizamos alguns momentos de convívio.  

 Aniversário Omnis Factum  

 Festa de Natal  



 Festa de São Martinho  

 Estratégia de comunicação  

De forma a chegar a um maior número de jovens é necessário dar importância 

às redes sociais e aos associados que já pertencem à associação. Com isto em 

mente, em 2022 tencionamos aumentar o envolvimento. 

 Site  

Manter o site atualizado, alterar a secção dos clubes, dos projetos e incluir as 

notícias atuais que estão a ser partilhadas. 

 Redes Sociais 

Criar uma rotina de partilha nas redes sociais de modo a alcançar mais jovens 

e a dar a conhecer os nossos projetos. Definir objetivos.  

 Apoio aos associados 

De modo a manter os associados com a Omnis Factum é importante manter 

uma relação de proximidade com eles. Através de envio de emails, como se de 

newsletters se tratasse, em que os associados conseguem ver o impacto que a 

associação está a ter na comunidade.  

 Concursos 

 Cabaz de Natal 

 Fotografia 

Proposta de calendarização 
De modo a conseguirmos ter uma noção das atividades, segue uma proposta 

de calendarização do ano de 2022, onde serão incluídas as atividades 

anteriormente apresentadas, excluindo as estratégias de comunicação.  

 

 

 

 

 



JANEIRO 2022 

 

 Dia 6 e 20 de Janeiro- Escola da Interculturalidade Global 

Dia 6 de Janeiro, será para avaliar os trabalhos pedidos na primeira aula da 

Escola da Interculturalidade Global. Este trabalho será realizado pelos 

estudantes durante as férias escolares de Natal.  

Dia 20 de Janeiro, criar um espaço de proximidade e diálogo com os alunos 

presentes, será um momento informal para que os alunos também se sintam 

mais à vontade com a Omnis.    

 Dia 12 de Janeiro - Clube do cinema  

Será dado início ao Clube do Cinema, na semana antes do lançamento do 

clube será lançado nas redes sociais. A primeira atividade será a visualização 

de filme. 

 Dia 18 de Janeiro – BAM 

Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

     1 2 

3 4 5 6 

Escola da 

Interculturalidade 

Global 

7 8 9 

10 11 12 

Clube de 

Cinema 

 14 

 

15 16 

17 18 

BAM 

19 20 

Escola da 

Interculturalidade 

Global 

21 22 23 

24 25 

Aniversário 

Omnis 

26 27 

 

28 

Concurso de 

fotografia 

29 30 

31       



Sendo inverno e para prevenir do mau tempo será realizado um momento de 

gabinete de campanha. Esta campanha será divulgada pela Omnis Factum, 

focando-se num problema ambiental.  

 

 Dia 28 de Janeiro- Concurso de Fotografia 

Arrancar o ano com o concurso de fotografia, uma atividade do Clube de 

Fotografia da Omnis Factum. O concurso começará no início de Janeiro e 

terminará dia 28 de Janeiro, onde será escolhido um vencedor. Esta atividade 

contará com parceiros ainda a definir.  

FEVEREIRO 2022 

 

 Dia 3 e 17 de Fevereiro – Escola da Interculturalidade Global 

Dia 3 de Fevereiro – criar um espaço de proximidade e diálogo com os alunos 

presentes, será um momento informal para que os alunos também se sintam 

mais à vontade com a Omnis.    

Dia 17 de Fevereiro – Inicio da formação e grupos e escolha de 

países/culturas a trabalhar  

 Dia 10 de Fevereiro – Fim do prazo de candidatura  

Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado Domingo 

 1 2 3 

Escola da 

Interculturalida

de Global 

4 5 

BAM 

6 

7 8 9 

Dia da 

Internet 

Segura 

10 

Fim de 

candidatura 

11 12 13 

14 

São Valentim 

Clube do 

Cinema 

15 16 17 

Escola da 

Interculturalida

de Global 

18 19 

 

20 

21 22 23 24 25 26 

Clube do 

Livro 

27 

28       



Candidatura: Citizens engagement and participation 

 Dia 14 de Fevereiro– São Valentim / clube do cinema 

Atividade do Clube de Cinema alusivo ao dia de São Valentim.  

 Dia 26 de Fevereiro - Clube do Livro  

Primeira atividade do Clube do Livro, de modo a cativar mais os jovens 

propomos a realização de brunch.  

MARÇO 2022 

 

Uma vez que o mês de Março tem muitos dias comemorativos dedicados ao 

ambiente e sustentabilidade, o mês será assim dedicado à Brigada Ambiental do 

Montijo. Cada semana vai ter pelo menos uma atividade direcionada à BAM.  

 Dia 3 de Março - Dia da Vida Selvagem  

Podendo ser celebrado neste dia, a BAM irá realizar uma atividade no sábado 

seguinte, dia 5, de modo a chamar mais participantes.  

Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado  Domingo 

 1 

Carnaval 

2 3 

Vida 

Selvagem 

4 5 

BAM 

6 

7 8 

Dia da 

Mulher 

9 10 

Escola da 

Interculturalida

de Global 

11 

Clube do 

Cinema /BAM 

12 13 

14 15 16 17 18 19 

BAM 

20 

21 22 

Dia mundial 

Água 

23 24 

Escola da 

Interculturalida

de Global 

25 

Clube do 

debate 

26 27 

Hora do 

Planeta 

28 29 30 31 

Escola da 

Interculturalida

de Global / Fim 

do Prazo de 

candidatura 

   



Ideia: atividade na reserva natural  

 Dia 10, 24 e 31 de Março - Escola da Interculturalidade Global 

Dia 10 – Aula sobre técnicas de investigação e formas de produzir um inquérito.  

Dia 24- Produção de um inquérito para entender os costumes, a cultura e 

tradições das comunidades existentes no Montijo. 

Dia 31 – Ação de investigação com as comunidades. 

 Dia 11 de Março – Clube do Cinema  

Associar o clube do cinema ao mês destinado à brigada ambiental do Montijo.  

 Dia 22 de Março - Dia da Água 

O dia será celebrado no sábado anterior à comemoração do dia, isto é dia 19, 

onde será realizado um workshop de como podemos poupar mais água no nosso 

dia a dia.  

 Dia 24 de Março – Fim do prazo de candidatura  

Candidatura: Networks of Towns/ European Remembrance 

 Dia 25 de Março – Clube do debate 

Iniciar o clube do debate com um debate sobre a sustentabilidade e o ambiente.  

 Dia 27 de Março -Hora do Planeta  

Atividade na associação durante a hora destinada ao planeta. Durante esta 

hora não é suposto existirem luzes ligadas.  

  



ABRIL 2022 

Durante o mês de Abril existem as férias escolares da Páscoa, de 5 a 19 de 

Abril, e portanto durante este período de tempo não será possível avançar com 

o projeto da Escola da Interculturalidade Global. 

 Dia 21 e 28 de Abril - Escola da Interculturalidade Global 

21 de abril – Realização da campanha digital/minidocumentário. 

28 de abril – Realização da campanha digital/minidocumentário. 

 Dia 23 de Abril – Dia Mundial do Livro  

Para comemorar a data, será realizada uma atividade do clube do livro.   

 Dia 30 de Abril - Fim do prazo da candidatura 

Candidatura: Programa Bairros Saudáveis  

  

Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado  Domingo 

    1 2 

 

3 

4 5 6 7 

Dia Mundial 

da Saúde 

8 9 

Clube da 

Fotografia 

10 

11 12 13 14 

 

15 

sexta-feira 

santa 

16 17 

Páscoa 

18 19 20 21 

Escola da 

Interculturalida

de Global 

22 

Dia da Terra  

23 

Dia Mundial 

do Livro  

24 

25 

Feriado- Dia 

da  

Liberdade 

26 27 28 

Escola da 

Interculturalida

de Global 

29 30 

Fim do prazo 

da 

candidatura 

 



MAIO 2022 

 

 Dia 12 e 26 de Maio - Escola da Interculturalidade Global RELATORIO  

Dia 12 – Realização do relatório  

Dia 26 – Produção do Evento Final 

  

Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado  Domingo 

      1 

Feriado 

2 3 4 5 6 7 

Clube do 

debate 

8 

9 10 11 12 

Escola da 

Interculturalida

de Global 

13 14 

BAM  

15 

16 17 18 19 20 

Dia Mundial 

Abelha 

21 22 

Dia Nacional 

da Luta 

contra a 

Obesidade 

23 24 25 26 

Escola da 

Interculturalida

de Global 

27 28 

Clube do 

Cinema  

29 

 

30 31      



JUNHO 2022 

 

 Dia 2 e 9 de Junho - Escola da Interculturalidade Global 

Dia 2 – Preparação do Evento final  

Dia 9 – Realização do Evento Final 

 Dia 5 de Junho – Dia Mundial do Meio Ambiente 

Realização de uma atividade da B.A.M. 

 Dia 14 de Junho – Dia do dador de sangue  

Atividade do clube de saúde. 

Ideia: Atividade em conjunto com os Bombeiros do Montijo, evento de doação de 

sangue. 

 

  

Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado  Domingo 

  1 

Dia da 

criança  

2 

Escola da 

Interculturalid

ade Global 

3 4 5 

Dia mundial 

do Meio 

Ambiente 

6 7 8 

Dia Mundial 

dos Oceanos 

9 

Escola da 

Interculturalid

ade Global 

10 

Feriado  

Dia de 

Portugal 

11 12 

13 14 

Dia do Dador 

de Sangue 

15 

Fim do ano 

escolar 10º 

16 17 18 

Clube do 

Livro 

19 

20 21 22 23 24 25 

Clube do 

Debate 

26 

27 28 29 30 

 

   



JULHO 2022 

Julho e Agosto coincidindo com as férias escolares são meses mais calmos e 

por isso com menos atividades da Omnis Factum. 

AGOSTO 2022 

 

Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado  Domingo 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 

BAM 

10 

11 12 13 14 15 

Dia Mundial 

das 

competência

s dos Jovens  

16 17 

18 19 20 21 22 23 

Clube do 

Cinema 

24 

25 26 

Clube da 

fotografia  

27 28 29 30 31 

Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado  Domingo 

1 2 3 4 5 6 

BAM 

7 

8 9 10 11 12 

Dia 

Internacional 

da Juventude 

13 

 

14 

15 16 17 18 19 

Dia Mundial 

da Fotografia 

20 21 

22 23 24 

Clube do  

Livro 

25 26 

Dia 

internacional 

da Igualdade 

Feminina 

27 28 

29 30 31     

http://www.un.org/en/events/youthday/
http://www.un.org/en/events/youthday/
http://www.un.org/en/events/youthday/


SETEMBRO 2022 

 

 Dia 5 de Setembro - Dia Internacional da Caridade  

Ideia: Atividades de voluntariado. 

 23 - Dia das línguas gestuais  

Ideia: Formação de língua gestual  

  

Segunda-

Feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado  Domingo 

   1 

 

2 3 4 

5 

Dia 

Internacional 

da Caridade 

6 7 8 9 

Clube do 

debate 

10 

 

11 

12 13 14 15 

 

16 17 

BAM 

18 

19 20 21 22 23 

Dia das 

línguas 

gestuais 

24 25 

26 27 28 29 

Clube do 

Livro 

30 

 

  



Outubro 2022 

 

Uma vez que o mês de Outubro tem muitos dias comemorativos dedicados à 

saúde, o mês será assim dedicado ao clube da saúde.  

 

Segunda-

feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado  Domingo 

     1 

 

2 

3 4 5 

Feriado 

Implementação 

da república 

6 7 8 

BAM 

9 

10 

Dia Mundial 

da Saúde 

Mental 

11 12 13 14 15 16 

Dia Mundial 

da 

Alimentação 

17 

Dia 

Internacional 

para a 

Erradicação 

da Pobreza 

18 19 20 21 22 

Clube do 

Cinema 

23 

24 25 26 27 28 

Clube do 

debate 

29 30 

31       

http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/en/
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/en/
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/en/
http://www.fao.org/world-food-day
http://www.fao.org/world-food-day
http://www.fao.org/world-food-day


NOVEMBRO 2022 

 

Dezembro 2022 

 

Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado  Domingo 

 1 

Dia de 

consciencializa

ção do stress 

2 3 4 5 

Dia Mundial 

do Livro 

6 

7 8 9 10 11 

Clube do 

debate 

12 13 

14 

Dia Mundial 

da Diabetes 

15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 

BAM 

27 

28 29 30 31    

Segunda-

feira 

Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-feira Sexta-Feira Sábado  Domingo 

   1 

FERIADO 

2 3 

 

4 

5 

Dia 

internacional 

do 

voluntariado 

6 7 8 

FERIADO 

9 10 

BAM 

11 

12 13 

Clube da 

Fotografia 

14 15 16 17 

Clube do 

Cinema 

18 

19 20 21 22 

Sorteio 

Cabaz de 

Natal 

23 24 25 

NATAL 

26 27 28 29 30 31 

Véspera de 

Ano Novo 

 

http://www.un.org/en/events/diabetesday/
http://www.un.org/en/events/diabetesday/


Orçamento 

GANHOS 

Valor transitado do ano passado 

 
 

IPDJ 

 
 

Camara do Montijo 

 
 

Quotas de 2022  

TOTAL  

 

GASTOS 

Estágios /Salários  

Ações de divulgação e Marketing 

(comunicação) 

 

 

Programa IPDJ (Clubes) 

 
 

Escola da Interculturalidade global 

 
 

Festividades 

 
200 euros 

Cabaz solidário 

 
200 euros 

TOTAL  

 

É de referir que o presente Orçamento é somente uma previsão dos ganhos 

e gastos da Omnis Factum Associação durante o ano de 2022, sendo que o 

mesmo poderá e deverá ser retificado caso existam alterações que não constem 

no presente relatório de previsão do Orçamento para 2022. 
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