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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Agrupamento de escolas Marvila

Designação

Fundação Portugal Telecom

Designação

Y Escola secundária Professor Herculano Carvalho

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

AGIR AGORA
28. Amendoeiras
30. Condado
34. PRODAC
40. Casal dos Machados
Síntese do Projecto

Fase de execução

AGIR XXI tem como objetivo desenvolver estratégias que
promovem uma melhor qualidade de vida familiar: através do
apoio aos encarregados de educação na integração no mercado
de trabalho; aos jovens a possibilidade de aprofundar
conhecimentos informáticos e aceder em segurança à
internet; aos seniores facilitar o acesso a serviços
on-line (impostos, acesso à segurança social, compras,
banco) e proporcionar uma melhoria na comunicação entre
diferentes localizações/gerações.

Fase de sustentabilidade

AGIR XXI tem como objetivo desenvolver estratégias que
promovem uma melhor qualidade de vida familiar: através do
apoio aos encarregados de educação na integração no mercado
de trabalho; aos jovens a possibilidade de aprofundar
conhecimentos informáticos e aceder em segurança à
internet; aos seniores facilitar o acesso a serviços
on-line (impostos, acesso à segurança social, compras,
banco) e proporcionar uma melhoria na comunicação entre
diferentes localizações/gerações.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A AGIR XXI, do trabalho que realiza em Marvila, verifica a
necessidade de inovar estratégias e intervir socialmente de
forma a responder aos novos desafios para diferentes
públicos.
A Associação, em parceria com a Fundação PT e a Microsoft,
pretende dinamizar junto dos jovens ações na área da
Internet Segura (participação ativa e consciente nas redes
sociais/blogs, orientar a pesquisa avançada para a
realização de trabalhos escolares, prevenção de
cyberbulling).
Na comunidade educativa, em particular para os encarregados
de educação (EE) pretende promover a cidadania ativa e
integração no mercado de trabalho, através de formações
certificadas em TIC, para que a linguagem entre gerações
seja universal, suprimindo as barreiras de comunicação
educandos/EE.
O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) na AGIR XXI, em
parceria com o IEFP, verifica os interesses dos
utentes/desempregados em adquirir novas competências, de
difícil acesso pelas baixas habilitações
escolares/monetárias.
O Gabinete de Psicologia em parceria com as escolas na
prevenção do insucesso escolar, apoia famílias através de
workshops que promovem estratégias para uma melhoria da
qualidade/relação familiar.
Surge a necessidade de criar estratégias e promover a
aprendizagem ao longo da vida. Fazer a ponte entre
diferentes gerações passa por disponibilizar espaços de
partilha de informação. Combater a infoexclusão passa por
integrar a população idosa, através das formações TIC
Promover Competências e Empreendedorismo
Comunidade
AGIR XXI tem como objetivo desenvolver estratégias que
promovem uma melhor qualidade de vida familiar: através do
apoio aos encarregados de educação na integração no mercado
de trabalho; aos jovens a possibilidade de aprofundar
conhecimentos informáticos e aceder em segurança à
internet; aos seniores facilitar o acesso a serviços
on-line (impostos, acesso à segurança social, compras,
banco) e proporcionar uma melhoria na comunicação entre
diferentes localizações/gerações.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

AGIR XXI tem como objetivo desenvolver estratégias que
promovem uma melhor qualidade de vida familiar: através do
apoio aos encarregados de educação na integração no mercado
de trabalho; aos jovens a possibilidade de aprofundar
conhecimentos informáticos e aceder em segurança à
internet; aos seniores facilitar o acesso a serviços
on-line (impostos, acesso à segurança social, compras,
banco) e proporcionar uma melhoria na comunicação entre
diferentes localizações/gerações.

Sustentabilidade

AGIR XXI tem como objetivo desenvolver estratégias que
promovem uma melhor qualidade de vida familiar: através do
apoio aos encarregados de educação na integração no mercado
de trabalho; aos jovens a possibilidade de aprofundar
conhecimentos informáticos e aceder em segurança à
internet; aos seniores facilitar o acesso a serviços
on-line (impostos, acesso à segurança social, compras,
banco) e proporcionar uma melhoria na comunicação entre
diferentes localizações/gerações.

Objetivo Específico de Projeto 2
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

Formação Base
Formações Base consistem nas ações: Cidadania e
Globalização -25h (compreender o fenómeno da Globalização e
práticas que promovam o desenvolvimento sustentável),
Contas Contigo – 50h (gestão das finanças pessoais),
Criação do Próprio Emprego/TPE – 50h
Equipa Multidisciplinar
Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
AGIR XXI - Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
Dar resposta às solicitações feitas pelas entidades
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parceiras,
formações modulares certificadas;
Prossecução de estudos (CNO)
Integração no mercado de trabalho;
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

5000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
15
1

Formações Específicas: Vida Ativa
Formações Específicas – promove a integração na vida ativa
de forma especializada/qualificada: Costura Criativa – 75h
(a reciclagem de vestuário de forma inovadora); Arranjos de
Costura – 50h; Confeção – 75h (elaboração de saia, camisa e
calças)
Equipa Multidisciplinar
Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
AGIR XXI - Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
Dar resposta às solicitações feitas pelas entidades
parceiras,
formações modulares certificadas;
Prossecução de estudos (CNO)
Integração no mercado de trabalho;
5000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
15
1

Formações Específicas: Novas Tecnol
: Formações específicas na área das novas tecnologias
promovem a integração na vida ativa de uma forma
especializada e qualificada: Sistema Operativo e Internet
Segura – 50h; Microsoft Office Word – 50h; Microsoft Office

6

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Excel – 50h; Fotografia Digital – 50h
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Equipa Multidisciplinar
Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
AGIR XXI - Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
Dar resposta às solicitações feitas pelas entidades
parceiras,
formações modulares certificadas;
Prossecução de estudos (CNO)
Integração no mercado de trabalho;
5000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
15
1

Acompanhamento Psicológico
Acompanhamento/Avaliação psicológica: Analisa de forma
objetiva/fidedigna a realidade psicológica dos jovens
(entrevista/avaliação psicológica/análise e interpretação
dos resultados/entrevista de devolução/acompanhamento
psicológico)
Equipa Multidisciplinar
Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
AGIR XXI - Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
Dar resposta às solicitações feitas pelas entidades
parceiras,
formações modulares certificadas;
Prossecução de estudos (CNO)
Integração no mercado de trabalho;
2500.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
15
1
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Actividade 5
Descrição

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

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

Valor

Gabinete Psicopedagógico
Acompanhamento Psicopedagógico e de Desenvolvimento de
Competências Sociais
O Gabinete de Acompanhamento Psicopedagógico e de
Desenvolvimento de Competências Sociais, tem como objetivo
auxiliar os jovens a adquirirem estratégias/métodos de
estudo, melhorarem o rendimento escolar e desenvolverem a
vertente emocional/social.
Equipa Multidisciplinar
Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
AGIR XXI - Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
Dar resposta às solicitações feitas pelas entidades
parceiras,
formações modulares certificadas;
Prossecução de estudos (CNO)
Integração no mercado de trabalho;
5000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
15
1

Laboratório TIC
Laboratório TIC para jovens: Utilizar a Internet de forma
segura/consciente, conhecer as funcionalidades, gerir
questões de segurança pessoal, sensibilizar para o
ciberbulling: promover o acesso a serviços online – redes
sociais, blogs, pesquisa escolar
Equipa Multidisciplinar
Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
AGIR XXI - Rua Vale Formoso de Cima, nº 47
Dar resposta às solicitações feitas pelas entidades
parceiras,
formações modulares certificadas;
Prossecução de estudos (CNO)
Integração no mercado de trabalho;
2500.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
15
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
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

4221.00 EUR

Encargos com pessoal externo

17422.00 EUR

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

0.00 EUR
200.00 EUR
2607.00 EUR
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Equipamentos

550.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

25000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social
25000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

AGIRXXI - Associação para a Inclusão Social
Não financeiro
1.00 EUR
Apoio ao projeto

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

25000 EUR
1 EUR
25001 EUR
90
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