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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL CAPOEIRA BEIJA-FLOR

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

10º Enc. Int. Capoeira Bela-Flor
33. Marquês de Abrantes
Síntese do Projecto

Fase de execução

Promoção de um convívio de fitness e capoeira a nível
internacional, com intercâmbio e participação de
profissionais de toda a parte do mundo. O conteúdo desse
evento contará com aulas de capoeira, danças, fitness,
artes marciais variadas. Para além disso irá ser efetuado
um espetáculo no sábado à noite, com componentes
afro-brasileiras representativas da cultura e tradição e no
final haverá um baile popular com porco assado aberto à
comunidade.

Fase de sustentabilidade

Promoção de um convívio de fitness e capoeira a nível
internacional, com intercâmbio e participação de
profissionais de toda a parte do mundo. O conteúdo desse
evento contará com aulas de capoeira, danças, fitness,
artes marciais variadas. Para além disso irá ser efetuado
um espetáculo no sábado à noite, com componentes
afro-brasileiras representativas da cultura e tradição e no
final haverá um baile popular com porco assado aberto à
comunidade.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Falta de coesão social na comunidade composta pelos bairros
circundantes das Salgadas, Alfinetes, Quinta do Chalé e
Marquês de Abrantes.
Falta de iniciativas à promoção do exercício físico dos
jovens caídos na marginalidade, das populações especiais e
idosos.
Falta de promoção de alternativas de ocupação de tempos
livres dos jovens e dos idosos.
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Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Jovens
Promoção de um convívio de fitness e capoeira a nível
internacional, com intercâmbio e participação de
profissionais de toda a parte do mundo. O conteúdo desse
evento contará com aulas de capoeira, danças, fitness,
artes marciais variadas. Para além disso irá ser efetuado
um espetáculo no sábado à noite, com componentes
afro-brasileiras representativas da cultura e tradição e no
final haverá um baile popular com porco assado aberto à
comunidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Promoção de um convívio de fitness e capoeira a nível
internacional, com intercâmbio e participação de
profissionais de toda a parte do mundo. O conteúdo desse
evento contará com aulas de capoeira, danças, fitness,
artes marciais variadas. Para além disso irá ser efetuado
um espetáculo no sábado à noite, com componentes
afro-brasileiras representativas da cultura e tradição e no
final haverá um baile popular com porco assado aberto à
comunidade.

Sustentabilidade

Promoção de um convívio de fitness e capoeira a nível
internacional, com intercâmbio e participação de
profissionais de toda a parte do mundo. O conteúdo desse
evento contará com aulas de capoeira, danças, fitness,
artes marciais variadas. Para além disso irá ser efetuado
um espetáculo no sábado à noite, com componentes
afro-brasileiras representativas da cultura e tradição e no
final haverá um baile popular com porco assado aberto à
comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Abertura do Evento
Dia 27 de Maio será realizada uma roda aberta na Associação
desportiva e cultural Capoeira Beija-Flor onde serão
recebidos os convidados. Posteriormente jantar de convívio
– será a abertura do evento
Equipa Multidisciplinar
Rua Severo portela, Lote C1, Piso -1
Associação desportiva e Cultural Capoeira Beija-Flor
Promoção do exercício físico e a participação social dos
idosos da comunidade. Dar a conhecer as diversas
alternativas de exercício físico da associação. promover o
convívio sócio-cultural da população. promover alternativas
mais saudáveis de ocupação dos tempos livres aos jovens dos
bairros
1000.00 EUR
Mês 1
Diário
50
1

Actividades Abertas
Dia 28 de Maio de manhã realizar-se-ão atividades abertas a
toda a população no mini campo da Quinta das Salgadas. As
atividades a realizar serão aulas de capoeira, bf combate,
e bf dança, seguido de almoço para todos os convidados.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Mini campo da Quinta das salgadas

Local: entidade(s)

Mini campo da Quinta das salgadas

Resultados esperados

Promoção do exercício físico e a participação social dos
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idosos da comunidade. Dar a conhecer as diversas
alternativas de exercício físico da associação. promover o
convívio sócio-cultural da população. promover alternativas
mais saudáveis de ocupação dos tempos livres aos jovens dos
bairros
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

1000.00 EUR
Mês 1
Diário
50
1

10º Baptizado
Pelas 18 horas, no Centro comercial Spacio Center (Olivais)
realizar-se-á o 10º Batizado e troca de graduações
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro comercial Spacio Center (Olivais)

Local: entidade(s)

Centro comercial Spacio Center (Olivais)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Promoção do exercício físico e a participação social dos
idosos da comunidade. Dar a conhecer as diversas
alternativas de exercício físico da associação. promover o
convívio sócio-cultural da população. promover alternativas
mais saudáveis de ocupação dos tempos livres aos jovens dos
bairros
1000.00 EUR
Mês 1
Diário
50
1

Festa Nocturna
Pelas 22h festa com banda ao vivo e porco a assar no
espeto, aberto a toda a população no mini campo da Quinta
dos Salgados.
Equipa Multidisciplinar
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Local: morada(s)

Mini campo da Quinta dos Salgados

Local: entidade(s)

Mini campo da Quinta dos Salgados

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Promoção do exercício físico e a participação social dos
idosos da comunidade. Dar a conhecer as diversas
alternativas de exercício físico da associação. promover o
convívio sócio-cultural da população. promover alternativas
mais saudáveis de ocupação dos tempos livres aos jovens dos
bairros
1000.00 EUR
Mês 1
Diário
100
1

Filme Mestre Bimba
Dia 29 de Maio, às 12h, passagem do filme Mestre Bimba,
seguido de debate e esclarecimento de duvidas do mesmo na
A.D.C.C. Beija Flor seguido de almoço com os convidados e
passeata por Lisboa para dar a conhecer a nossa cidade.
Equipa Multidisciplinar
Rua Severo portela, Lote C1, Piso -1
Associação Desportiva e Cultural Capoeira Beija-Flor
Promoção do exercício físico e a participação social dos
idosos da comunidade. Dar a conhecer as diversas
alternativas de exercício físico da associação. promover o
convívio sócio-cultural da população. promover alternativas
mais saudáveis de ocupação dos tempos livres aos jovens dos
bairros
1000.00 EUR
Mês 1
Diário
100
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

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
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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

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

0.00 EUR

Encargos com pessoal externo

1350.00 EUR

Deslocações e estadias

1450.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

1000.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1200.00 EUR

Equipamentos

0.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

5000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL CAPOEIRA BEIJA-FLOR
5000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Associação desportiva e Cultural Capoeira Beija-Flor

9

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1.00 EUR
Apoio ao projeto

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

5000 EUR
1 EUR
5001 EUR
350
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