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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Santa Clara (Antiga JF da Ameixoeira)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Movimento SOS Racismo

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

PROSAUDESC- Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e
Desenvolvimento Sócio Cultural

Designação

Y Planeta Ameixoeira

Designação

Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania

Designação

Y Grupo Esperança de Direitos Iguais

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Oficina Comunitária de Saberes
5. Grafanil
Síntese do Projecto

Fase de execução

Dinamizar a CCA com uma atividade, organizada e continuada,
como experiência piloto a ser aprofundada e expandida
posteriormente.
Contribuir para a coesão social através da promoção do
contacto intergeracional e intercultural e da valorização
do património cultural de cada um. Reforçar a autoestima
individual e coletiva, recuperando, desocultando e
reforçando saberes e capacidades.
Promover a educação ambiental. Fortalecer práticas de
parceria e de ação concertada e sustentável.

Fase de sustentabilidade

Dinamizar a CCA com uma atividade, organizada e continuada,
como experiência piloto a ser aprofundada e expandida
posteriormente.
Contribuir para a coesão social através da promoção do
contacto intergeracional e intercultural e da valorização
do património cultural de cada um. Reforçar a autoestima
individual e coletiva, recuperando, desocultando e
reforçando saberes e capacidades.
Promover a educação ambiental. Fortalecer práticas de
parceria e de ação concertada e sustentável.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

De 2001 a 2004 a CML realojou na Ameixoeira cerca 3300
pessoas. A população realojada é bastante jovem com baixo
nível socioeconómico e elevado grau de vulnerabilidade a
situações de exclusão social. Os baixos níveis de
competências pessoais, sociais, escolares e profissionais
de capacidade empreendedora refletem-se no desemprego. A
dependência de subsídios e de outras formas de apoio social
marcam esta comunidade existindo, também, elevados níveis
de informalidade. O PER trouxe desafios, não só à população
realojada mas também à comunidade de acolhimento. O
realojamento tardio de grupos com percursos de profunda
exclusão, desenraizamento social e territorial sem
acompanhamento adequado às suas características, contribui
para o mau ambiente social em algumas zonas da freguesia e
dificultou a valorização e apropriação da nova realidade.
Após o realojamento foram promovidos empreendimentos de
venda livre para jovens contíguos às zonas PER. A
proximidade entre bairros de génese distinta é claramente
um potencial fator de desenvolvimento local e comunitário.
O tecido institucional local é dinâmico e organizado e têm
vindo a construir um espaço criativo de intervenção
concertada em parceria através do Grupo Comunitário.
Tendo em conta a falta de equipamentos de caris
sociocultural na freguesia e as expectativas geradas na
comunidade face a um investimento tão significativo que não
cumpre qualquer função na comunidade, urge dinamizar este
espaço e devolve-lo à comunidade
Promover a Inclusão e a Prevenção
Comunidade
Dinamizar a CCA com uma atividade, organizada e continuada,
como experiência piloto a ser aprofundada e expandida
posteriormente.
Contribuir para a coesão social através da promoção do
contacto intergeracional e intercultural e da valorização
do património cultural de cada um. Reforçar a autoestima
individual e coletiva, recuperando, desocultando e
reforçando saberes e capacidades.
Promover a educação ambiental. Fortalecer práticas de
parceria e de ação concertada e sustentável.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Dinamizar a CCA com uma atividade, organizada e continuada,
como experiência piloto a ser aprofundada e expandida
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posteriormente.
Contribuir para a coesão social através da promoção do
contacto intergeracional e intercultural e da valorização
do património cultural de cada um. Reforçar a autoestima
individual e coletiva, recuperando, desocultando e
reforçando saberes e capacidades.
Promover a educação ambiental. Fortalecer práticas de
parceria e de ação concertada e sustentável.
Sustentabilidade

Dinamizar a CCA com uma atividade, organizada e continuada,
como experiência piloto a ser aprofundada e expandida
posteriormente.
Contribuir para a coesão social através da promoção do
contacto intergeracional e intercultural e da valorização
do património cultural de cada um. Reforçar a autoestima
individual e coletiva, recuperando, desocultando e
reforçando saberes e capacidades.
Promover a educação ambiental. Fortalecer práticas de
parceria e de ação concertada e sustentável.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Pequenas Intervenções
Pequenas intervenções para criar as condições para o
desenvolvimento do projeto: arranjo da rampa para acesso
universal; arranjo do pavimento; recuperação e pintura de
paredes interiores; limpeza geral
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Validação/apropriação do local de um modelo de dinamização
do CCA, assente nos recursos endógenos ao território e numa
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dinâmica local de parceria e participação comunitária
simples e eficiente, orientada para objetivos estratégicos,
mobilizadora da comunidade e sustentável
Valor

12000.00 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Mensal
10
1

Apresentação Pública do Projeto
Apresentação pública do projeto
Evento de apresentação do projeto à comunidade em formato
mobilizador e facilitador da participação.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Validação/apropriação do local de um modelo de dinamização
do CCA, assente nos recursos endógenos ao território e numa
dinâmica local de parceria e participação comunitária
simples e eficiente, orientada para objetivos estratégicos,
mobilizadora da comunidade e sustentável
887.00 EUR
Mês 3, Mês 4
Mensal
50
1

Cajón
Constroem-se os CAjón com reutilização de materiais e
apelando aos saberes dos mais velhos. através da linguagem
universal da música promovem-se relações interculturais e
espaços de convívio, de parilha e proximidade
intergeracional
Equipa Multidisciplinar
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Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Participantes de diferentes culturas e gerações nas acções
do projeto e, progressivamente, integram as suas atitudes e
comportamentos a compreensão e valorização das diferenças
culturais e geracionais
2000.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
10
1

Oficina de Batuqus
Com bidões e outros materiais não convencionais são criados
ritmos musicais que redirecionam a atenção, a criatividade
e a energia dos jovens, para uma atividade positiva que
desenvolve a coordenação, o trabalho em equipa, etc.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Participantes de diferentes culturas e gerações nas acções
do projeto e, progressivamente, integram as suas atitudes e
comportamentos a compreensão e valorização das diferenças
culturais e geracionais
3000.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
10
1

Oficina de Costura
Capacitar mulheres em situação de risco e vulnerabilidade
social através de uma oficina de costura, qualificando-as
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para desenvolver com autonomia uma nova atividade de
trabalho
Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Participantes nas oficinas com competências pessoais,
sociais e artesanais reforçadas, mais despertas para o
empreendedorismo e para a actividades de reforço do
orçamento familiar e mais despesas de saúde, deficiência e
diversidade
4000.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
10
1

Oficina de Construção de Brinquedos
Apelando aos saberes e memória dos mais velhos e à
imaginação e energia dos mais novos serão construídos
brinquedos utilizando diversos materiais, em especial
desperdícios do quotidiano
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Ganhos ao nível de auto-estima individual e colectiva, da
cooperação e trabalho em equipa, da tolerância à
diversidade, do combate ao isolamento dos idosos
3000.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
10
1
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Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

Oficina de Promoção da Saúde
A promoção da saúde através de rastreios e sessões de
educação para a saúde com vista à redução das desigualdades
existentes na saúde das populações
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

Participantes nas oficinas com competências pessoais,
sociais e artesanais reforçadas, mais despertas para o
empreendedorismo e para a actividades de reforço do
orçamento familiar e mais despesas de saúde, deficiência e
diversidade
4000.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
10
1

Oficina de Interculturalidade
Através da utilização de jogos e dinâmicas os participantes
poderão adquirir, de forma interativa e experimental,
competências interculturais, relacionais e comunicacionais
úteis e necessárias neste contexto social.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Participantes de diferentes culturas e gerações nas acções
do projeto e, progressivamente, integram as suas atitudes e
comportamentos a compreensão e valorização das diferenças
culturais e geracionais
4000.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
10
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9
Descrição

Recursos humanos

1

Oficina de Bijutaria
Esta oficina permitirá adquirir conhecimentos de construção
de bijuteria reforçando assim o contacto intergeracional
dos participantes. Pretende-se igualmente trabalhar a
sensibilização ambiental, usando materiais reciclados.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10
Descrição

Recursos humanos

Ganhos ao nível de auto-estima individual e colectiva, da
cooperação e trabalho em equipa, da tolerância à
diversidade, do combate ao isolamento dos idosos
4000.00 EUR
Mês 3, Mês 4
Semanal
10
1

Oficina Sensorial
Através da realização de tarefas diárias de pessoas com a
mobilidade condicionada serão desenvolvidas competências de
solidariedade e empatia de modo a desenvolver quer a
solidariedade quer a identificar as necessidades comuns.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Ganhos ao nível de auto-estima individual e colectiva, da
cooperação e trabalho em equipa, da tolerância à
diversidade, do combate ao isolamento dos idosos
4000.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 11
Descrição

Recursos humanos

10
1

Oficina Miscelânea
Esta oficina é um espaço em branco que quer ser preenchido
com as mais diversas propostas, vindas da população ou das
organizações locais, dando assim oportunidade à apropriação
do projeto pela comunidade local.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 12
Descrição

Recursos humanos

Participantes de diferentes culturas e gerações nas acções
do projeto e, progressivamente, integram as suas atitudes e
comportamentos a compreensão e valorização das diferenças
culturais e geracionais
4000.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
10
1

Evento Final
Em todas as oficinas haverá a preocupação de elaborar um ou
mais produtos que serão apresentados num evento público
final. Pretende-se celebrar e partilhar o percurso
realizado e incentivar a comunidade a dar continuidade às
ações.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Participantes de diferentes culturas e gerações nas acções
do projeto e, progressivamente, integram as suas atitudes e
comportamentos a compreensão e valorização das diferenças
culturais e geracionais
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 13
Descrição

Recursos humanos

4000.00 EUR
Mês 8
Pontual
100
1

Painel de Bordo
Visa a avaliação continua e participada do projeto,
promovendo circulação de informação, estimulação do
espírito crítico e da criatividade, manutenção do enfoque
nos objetivos, coesão do grupo e sentido de pertença ao
projeto
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Local: entidade(s)

Centro Cultural da Ameixoeira

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Participantes de diferentes culturas e gerações nas acções
do projeto e, progressivamente, integram as suas atitudes e
comportamentos a compreensão e valorização das diferenças
culturais e geracionais
1000.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
10
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

7
Constituição da equipa de projeto
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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

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0
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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

19320.00 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento

0.00 EUR
225.00 EUR
5768.00 EUR

Equipamentos

12027.00 EUR

Obras

12547.00 EUR

Total

49887 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Santa Clara (Antiga JF da Ameixoeira)
49887.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Junta de Freguesia da Ameixoeira
Não financeiro
1.00 EUR
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Descrição

Apoio ao projeto

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

49887 EUR
1 EUR
49888 EUR
260
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