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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação de Apoio ao Estudante Africano

Designação

APEAL

Designação

ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Associação de Moradores Ex-Quinta Grande

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Projecto ALL Artes
25. Cruz Vermelha
26. Pedro Queiróz Pereira
Síntese do Projecto

Fase de execução

Promover o desenvolvimento de competências culturais,
pessoais e
sociais dos jovens, permitindo a prevenção de
comportamentos desviantes.
Reforçar o desenvolvimento de competências artísticas dos
jovens, estimulando a sua auto estima e permitindo a auto
descoberta.
Aumentar o conhecimento das diferentes culturas existentes
no território.
Reconhecer a importância das competências artísticas
adquiridas pelos jovens para a construção dos seus
projectos de vida.

Fase de sustentabilidade

Promover o desenvolvimento de competências culturais,
pessoais e
sociais dos jovens, permitindo a prevenção de
comportamentos desviantes.
Reforçar o desenvolvimento de competências artísticas dos
jovens, estimulando a sua auto estima e permitindo a auto
descoberta.
Aumentar o conhecimento das diferentes culturas existentes
no território.
Reconhecer a importância das competências artísticas
adquiridas pelos jovens para a construção dos seus
projectos de vida.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A Alta de Lisboa tem uma população estimada de 32000
habitantes, sendo 20000 de habitação de venda livre e 12000
de realojamento, oriundos de diversos bairros e rico em
diversidade cultural (população estrangeira entre 10 - 20%
e 17% de famílias multiculturais). Trata-se de uma
população predominantemente adulta, uma vez que 63% da
população tem idades compreendidas entre os 15 e os 64
anos. A população jovem (
Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens
Promover o desenvolvimento de competências culturais,
pessoais e
sociais dos jovens, permitindo a prevenção de
comportamentos desviantes.
Reforçar o desenvolvimento de competências artísticas dos
jovens, estimulando a sua auto estima e permitindo a auto
descoberta.
Aumentar o conhecimento das diferentes culturas existentes
no território.
Reconhecer a importância das competências artísticas
adquiridas pelos jovens para a construção dos seus
projectos de vida.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Promover o desenvolvimento de competências culturais,
pessoais e
sociais dos jovens, permitindo a prevenção de
comportamentos desviantes.
Reforçar o desenvolvimento de competências artísticas dos
jovens, estimulando a sua auto estima e permitindo a auto
descoberta.
Aumentar o conhecimento das diferentes culturas existentes
no território.
Reconhecer a importância das competências artísticas
adquiridas pelos jovens para a construção dos seus
projectos de vida
Promover o desenvolvimento de competências culturais,
pessoais e
sociais dos jovens, permitindo a prevenção de
comportamentos desviantes.
Reforçar o desenvolvimento de competências artísticas dos
jovens, estimulando a sua auto estima e permitindo a auto
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descoberta.
Aumentar o conhecimento das diferentes culturas existentes
no território.
Reconhecer a importância das competências artísticas
adquiridas pelos jovens para a construção dos seus
projectos de vida

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Mobilização/Formação de Formadores
Mobilização/Formação de Formadores: mobilização de jovens
da comunidade com competências artísticas (dança, música,
teatro, artes visuais e circenses), para dar formação a
outros jovens, incitando à aquisição de competências de
organização de formações.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Locais das Instituições do Consórcio

Local: entidade(s)

Locais das Instituições do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Promover o desenvolvimento de competências
pessoais,culturais, artísticas e sociais dos jovens,
permitindo a prevenção de comportamentos desviantes
4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
10
1
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Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Workshops Artísticos e Culturais
Descrição: Workshops Artísticos e Culturais:
Dança: Hip-Hop, Kizomba, Kuduro, Funaná, Dança Cigana,
Folclore, etc.
Música: voz e DJ
Teatro: formação de jovens com o grupo de Teatro do
Oprimido
Artes Visuais: Grafiti e Fotografia
Artes Circenses
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Locais das Instituições do Consórcio

Local: entidade(s)

Locais das Instituições do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Promover o desenvolvimento de competências
pessoais,culturais, artísticas e sociais dos jovens,
permitindo a prevenção de comportamentos desviantes
Participação de jovens; novas atitudes
4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
15
1

FestivALL Artes
A realizar ao ar livre, criando um momento de partilha e
convívio entre jovens e a comunidade local, como forma de
retribuir os conhecimentos artísticos adquiridos, bem como
convidar outros artistas para participar
Equipa Multidisciplinar
Espaços Públicos
Espaços Públicos a definir
participação de toda a comunidade
4000.00 EUR
Mês 5
Pontual1
500
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

1

Fins-de-semana ALL Artes
Atividades de fim de semana organizadas com o envolvimento
dos jovens, permitindo conhecer novos locais e experiências
diversificadas de acordo com as suas áreas de interesse e
promoção das suas qualidades artísticas.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Locais das Instituições do Consórcio

Local: entidade(s)

Locais das Instituições do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

2 fins-de-semana organizados para conhecimento de
experiências diversificadas de acordo com as áreas de
interesse dos jovens e para a promoção das suas qualidades
artísticas
4000.00 EUR
Mês 3, Mês 7
Pontual2
15
1

Concurso ALL Artes Visuais
Realização de concursos de Artes Visuais, sobre Arte
Urbana, Fotografia com o prémio final de formação
profissional na área e Grafiti, com o prémio final de
pintar o grafiti vencedor numa das sedes dos promotores
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Locais das Instituições do Consórcio

Local: entidade(s)

Locais das Instituições do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Promover o desenvolvimento de competências
pessoais,culturais, artísticas e sociais dos jovens,
permitindo a prevenção de comportamentos desviantes
4000.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Mensal
30
1

Demonstração ALL Artes
no sentido de dar continuidade à demonstração das
aprendizagens adquiridas nos Workshops e apelando ao
sentido de organização dos jovens, consiste na realização
de pequenas demonstrações artísticas no Bairro
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Locais públicos nos bairros

Local: entidade(s)

Locais públicos nos bairros

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Promover o desenvolvimento de competências
pessoais,culturais, artísticas e sociais dos jovens,
permitindo a prevenção de comportamentos desviantes
3480.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
30
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

4
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto
Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Coordenadora
0
Não Financeira
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Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

0

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

0

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

0

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

0

9

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

5000.00 EUR

Encargos com pessoal externo

6200.00 EUR

Deslocações e estadias

2500.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

750.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

6360.00 EUR

Equipamentos

2670.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

23480 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor
Entidade
Valor

Associação de Apoio ao Estudante Africano
7890.00 EUR
APEAL
7600.00 EUR
ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
7990.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio

APEAL
Não financeiro
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Valor
Descrição

1.00 EUR
Apoio ao projeto

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto
Total dos Destinatários

23480 EUR
1 EUR
23481 EUR
600
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