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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Y GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ISU - Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Zoon In
20. Sete Céus
21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca
66. Charneca do Lumiar
67. Alta de Lisboa Centro
Síntese do Projecto

Fase de execução

Reforçar a sociedade civil da Alta de Lisboa através da
concertação da ação de stakeholders estratégicos –
organizações locais interlocutores públicos e privados para
a (RE) criação de uma estrutura leve de capacitação e
animação comunitária que promova a relação de continuidade
entre organizações e pessoas com vista à satisfação das
necessidades da comunidade e partilha de recursos assim
como o modelo de governação partilhado e o desenvolvimento
de um modelo replicável noutros territórios.

Fase de sustentabilidade

Reforçar a sociedade civil da Alta de Lisboa através da
concertação da ação de stakeholders estratégicos –
organizações locais interlocutores públicos e privados para
a (RE) criação de uma estrutura leve de capacitação e
animação comunitária que promova a relação de continuidade
entre organizações e pessoas com vista à satisfação das
necessidades da comunidade e partilha de recursos assim
como o modelo de governação partilhado e o desenvolvimento
de um modelo replicável noutros territórios.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Acreditamos (GRACE / KCidade / UCP / Gebalis / CML / OSC)
que para potenciar as referidas conquistas e evitar a
desagregação do trabalho em rede por falta de uma estrutura
que anime o processo, importa iniciar um projeto leve, mas
formalizado de criação de uma plataforma de partilha e
mobilização de recursos e sinergias locais e externas
assentes num diálogo aberto, em parcerias construtivas de
modelo governação envolvendo 3 setores da sociedade e ainda
beneficiários numa gestão partilhada.
As empresas mais facilmente atuam e disponibilizam os seus
recursos e competências quando no terreno existem projetos
credíveis e que podem dar a segurança de que este
investimento se traduz em desenvolvimento local, o que se
pretende criando uma estrutura consistente para dar
continuidade ao trabalho conjunto de parceiros empresariais
públicos e não-governamentais, o GRACE irá potenciar o
papel das empresas, que assumem uma participação cada vez
mais ativa na sociedade, permitindo-lhes evoluírem nas suas
responsabilidades para com os cidadãos e as comunidades
locais e o seu desenvolvimento. Acreditamos que este
embrião de atuação tripartida a inovação pode configurar-se
num modelo estruturado de desenvolvimento local externo
para outras regiões ou cidades, existindo já uma
metodologia de atuação resultante do trabalho desenvolvido
nos últimos anos pelo conjunto de atividades do grupo de
trabalho, que pode ser reforçado neste período de
candidatura.
Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
Reforçar a sociedade civil da Alta de Lisboa através da
concertação da ação de stakeholders estratégicos –
organizações locais interlocutores públicos e privados para
a (RE) criação de uma estrutura leve de capacitação e
animação comunitária que promova a relação de continuidade
entre organizações e pessoas com vista à satisfação das
necessidades da comunidade e partilha de recursos assim
como o modelo de governação partilhado e o desenvolvimento
de um modelo replicavel noutros territórios.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Reforçar a sociedade civil da Alta de Lisboa através da
concertação da ação de stakeholders estratégicos –
organizações locais interlocutores públicos e privados para
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a (RE) criação de uma estrutura leve de capacitação e
animação comunitária que promova a relação de continuidade
entre organizações e pessoas com vista à satisfação das
necessidades da comunidade e partilha de recursos assim
como o modelo de governação partilhado e o desenvolvimento
de um modelo replicável noutros territórios.
Sustentabilidade

Reforçar a sociedade civil da Alta de Lisboa através da
concertação da ação de stakeholders estratégicos –
organizações locais interlocutores públicos e privados para
a (RE) criação de uma estrutura leve de capacitação e
animação comunitária que promova a relação de continuidade
entre organizações e pessoas com vista à satisfação das
necessidades da comunidade e partilha de recursos assim
como o modelo de governação partilhado e o desenvolvimento
de um modelo replicável noutros territórios.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Remodelação de Espaço
Remodelação física de um espaço já existente no território
que reforce a partilha de recursos materiais financeiros e
humanos, de competências e experiências adquiridas assim
como de informações relevantes para as organizações locais.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Local da Instituição promotora

Local: entidade(s)

Local da Instituição promotora

Resultados esperados

Espaço Polivalente renovado;
recursos locais disponíveis;
Bolsa de Saberes locais
Plataforma de informação e comunicação
Formação para líderes locais
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Modelo de capacitação local replicável
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

2581.00 EUR
Mês 1, Mês 2
Diário
10
1

Formação de Líderes Locais
Capacitação e formação de líderes organizacionais e grupos
locais através da criação participada de um plano de
formação que implique o desenvolvimento de Workshops e
cursos de formação à medida e encaminhamento para respostas
formativas externas.
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

Espaço Polivalente renovado;
recursos locais disponíveis;
Bolsa de Saberes locais
Plataforma de informação e comunicação
Formação para líderes locais
Modelo de capacitação local replicável
2419.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
50
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

Coordenador
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

0.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

650.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2281.00 EUR

Equipamentos

2069.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

5000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Y GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial
5000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Grace
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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
60
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