Programa BIP/ZIP 2011
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 058
MA jovem

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Latitudes - CAPP

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Associação de Moradores Marquês de Abrantes

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

MA jovem
33. Marquês de Abrantes
Síntese do Projecto

Fase de execução

Criação de 4 oficinas – expressão dramática, fotografia,
TIC e clube de leitura, com o objetivo de ocupação de
tempos livres, no horário escolar, como ao longo das férias
escolares (Junho, Julho, Agosto e Setembro). Promovendo a
valorização do tempo livre como aspeto positivo,
potenciando a aquisição de competências psicossociais
recorrendo ao lado artístico e cognitivo de cada jovem.

Fase de sustentabilidade

Criação de 4 oficinas – expressão dramática, fotografia,
TIC e clube de leitura, com o objetivo de ocupação de
tempos livres, no horário escolar, como ao longo das férias
escolares (Junho, Julho, Agosto e Setembro). Promovendo a
valorização do tempo livre como aspeto positivo,
potenciando a aquisição de competências psicossociais
recorrendo ao lado artístico e cognitivo de cada jovem.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Bairro Marquês de Abrantes é composto pelo Bairro Chinês
e a Quinta do Levy. O associativismo neste bairro é forte e
coeso, verificando-se três associações (2 de moradores e 1
de habitação municipal). À porta do bairro encontra-se a
Escola 2/3 de Marvila, permitindo uma maior mobilidade da
população, devido a este fator. Verifica-se a inexistência
de respostas para a população mais idosa do bairro como
para a população mais jovem. O caso dos jovens, após o
período de aulas, verifica-se a inexistência de atividades
de ocupação de tempos livres que permitam o seu
desenvolvimento psicossocial, como também a mobilidade
positiva das pessoas dentro do bairro onde habitam. As
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respostas existentes encontram-se fora do bairro, e em
muitos casos são direcionadas para o aspeto desportivo, que
é relevante, contudo só abrange uma camada da população
mais nova e caracteristicamente masculina (equipas de
futebol entre outros desportos). A ausência de respostas
com um aspeto mais artístico como grupos de expressão
dramática e fotografia, ou de estimulação cognitiva como
clubes de leitura e clubes de TIC para ensinar a potenciar
as novas tecnologias, acabam por potenciar a necessidade de
criar as respetivas respostas como forma de ocupação de
tempos livres dos jovens. No período até ao jantar acabam
por ficar pelas ruas do bairro, sem qualquer ocupação útil
e estruturada, esperando a hora do jantar. A criação destes
ateliers permitiria potenciar a ocupação dos tempos livres.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens
Criação de 4 oficinas – expressão dramática, fotografia,
TIC e clube de leitura, com o objetivo de ocupação de
tempos livres, no horário escolar, como ao longo das férias
escolares (Junho, Julho, Agosto e Setembro). Promovendo a
valorização do tempo livre como aspeto positivo,
potenciando a aquisição de competências psicossociais
recorrendo ao lado artístico e cognitivo de cada jovem.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Criação de 4 oficinas – expressão dramática, fotografia,
TIC e clube de leitura, com o objetivo de ocupação de
tempos livres, no horário escolar, como ao longo das férias
escolares (Junho, Julho, Agosto e Setembro). Promovendo a
valorização do tempo livre como aspeto positivo,
potenciando a aquisição de competências psicossociais
recorrendo ao lado artístico e cognitivo de cada jovem.

Sustentabilidade

Criação de 4 oficinas – expressão dramática, fotografia,
TIC e clube de leitura, com o objetivo de ocupação de
tempos livres, no horário escolar, como ao longo das férias
escolares (Junho, Julho, Agosto e Setembro). Promovendo a
valorização do tempo livre como aspeto positivo,
potenciando a aquisição de competências psicossociais
recorrendo ao lado artístico e cognitivo de cada jovem.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
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
Local: morada(s)

Início das Oficinas
Inicio das oficinas – Expressão dramática, Fotografia, TIC,
Clube de leitura
Equipa Multidisciplinar
Largo Artur Boal, lt 17 Rch
Associação de Moradores Marquês de Abrantes - Largo Artur
Boal, lt 17 Rch
Total de jovens / crianças pelas 4 oficinas: 60 a 80;
Ocupação de tempos livres no período das férias lectivas e
no decorrer do ano lectivo 2010/2011 e 2011/2012;
Aquisição de competências psicossociais;
5000.00 EUR
Mês 1
Semanal
80
1

Trabalhos das Crianças e Jovens
Ensaio e produção de trabalhos com diferentes temáticas
propostas pelos jovens e crianças
Equipa Multidisciplinar e Crianças e Jovens participantes
das Oficinas
Largo Artur Boal, lt 17 Rch
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

Associação de Moradores Marquês de Abrantes - Largo Artur
Boal, lt 17 Rch
Total de jovens / crianças pelas 4 oficinas: 60 a 80;
Ocupação de tempos livres no período das férias lectivas e
no decorrer do ano lectivo 2010/2011 e 2011/2012;
Aquisição de competências psicossociais;
50.00 EUR
Mês 2
Mensal
80
1

1ª Apresentação dos Trabalhos

Descrição

1ª Apresentação dos trabalhos à comunidade – mostra de
fotografia, encenações cénicas, declamação e dramatização
de textos literários, mostra audiovisual (TIC)

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar e Crianças e Jovens participantes
das Oficinas

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

Valor
Cronograma
Periodicidade

Largo Artur Boal, lt 17 Rch
Associação de Moradores Marquês de Abrantes - Largo Artur
Boal, lt 17 Rch
Total de jovens / crianças pelas 4 oficinas: 60 a 80;
Ocupação de tempos livres no período das férias lectivas e
no decorrer do ano lectivo 2010/2011 e 2011/2012;
Aquisição de competências psicossociais;
100.00 EUR
Mês 3
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 4
Descrição

Visitas Temáticas
Visitas temáticas, no período de férias escolares, às
bibliotecas, museus, teatros e outros espaços relacionados
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com as ações das oficinas
Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar e Crianças e Jovens participantes
das Oficinas

Local: morada(s)

Bibliotecas, museus, teatros e outros espaços relacionados
com as ações das oficinas

Local: entidade(s)

Bibliotecas, museus, teatros e outros espaços relacionados
com as ações das oficinas

Resultados esperados

Total de jovens / crianças pelas 4 oficinas: 60 a 80;
Ocupação de tempos livres no período das férias lectivas e
no decorrer do ano lectivo 2010/2011 e 2011/2012;
Visitas à cidade de Lisboa, nas respectivas áreas de
interesse (expressão dramática, fotografia, tic e clube de
leitura

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição
Recursos humanos

2000.00 EUR
Mês 3, Mês 4
Mensal
80
1

2ª Amostra de Trabalhos
2ª Apresentação dos trabalhos à comunidade escolar
coincidente com o início do ano letivo
Equipa Multidisciplinar e Crianças e Jovens participantes
das Oficinas

Local: morada(s)

Escola do bairro

Local: entidade(s)

Escola do bairro

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Total de jovens / crianças pelas 4 oficinas: 60 a 80;
Ocupação de tempos livres no período das férias lectivas e
no decorrer do ano lectivo 2010/2011 e 2011/2012;
Valorização da imagem do bairro pela mobilidade positiva
dos Jovens/crianças pelo espaço envolvente
100.00 EUR
Mês 5
Mensal
80
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

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

Valor

1

Tema da República
Trabalhos direcionados para a temática da Republica e
apresentação
Equipa Multidisciplinar e Crianças e Jovens participantes
das Oficinas
Largo Artur Boal, lt 17 Rch
Associação de Moradores Marquês de Abrantes - Largo Artur
Boal, lt 17 Rch
Total de jovens / crianças pelas 4 oficinas: 60 a 80;
Ocupação de tempos livres no período das férias lectivas e
no decorrer do ano lectivo 2010/2011 e 2011/2012;
Aquisição de competências psicossociais;
50.00 EUR
Mês 6
Mensal
80
1

Temática do Natal
Preparação de trabalhos para a apresentação tendo como
temática o Natal
Apresentação dos trabalhos das respetivas oficinas.
Equipa Multidisciplinar e Crianças e Jovens participantes
das Oficinas
Largo Artur Boal, lt 17 Rch
Associação de Moradores Marquês de Abrantes - Largo Artur
Boal, lt 17 Rch
Total de jovens / crianças pelas 4 oficinas: 60 a 80;
Ocupação de tempos livres no período das férias lectivas e
no decorrer do ano lectivo 2010/2011 e 2011/2012;
Aquisição de competências psicossociais;
150.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mês 7, Mês 8
Mensal
80
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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
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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

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

4000.00 EUR

Encargos com pessoal externo

800.00 EUR

Deslocações e estadias

1700.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

150.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

800.00 EUR
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Equipamentos

0.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

7450 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Latitudes - CAPP
7450.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Latitudes - CAPP
Não financeiro
1.00 EUR
Apoio ao projeto

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

7450 EUR
1 EUR
7451 EUR
480
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