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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Santo Condestável

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Among Others Associação

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Encontro de Gerações pela Arte
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

O eixo Bairro da Quinta do Loureiro e Avenida de Ceuta Sul,
é constituido por um Bairro Municipal, com um tecido
social, que carece permanentemente de investimento em
políticas sociais que reforcem o sentimento de pertença à
comunidade, fomentem uma cidadania activa e responsável,
contribuindo assim para a adoção de um estilo de vida
afastado de comportamentos desviantes. A coesão entre a
comunidade, especialmente entre idosos e jovens é
potenciadora do estilo de vida desejado.
Promoção da Cidadania
Comunidade
Realização de um atelier em artes performativas com jovens
e idosos tendo em vista criar e/ou desenvolver o interesse
nas áreas criativas destes dois grupos etários. No trabalho
a desenvolver com este público será dado enfase ao trabalho
criativo com base no trabalho biográfico dos
intervenientes. O trabalho a realizar, tendo em vista a
apresentação final, será realizado em regime colaborativo
entre as duas faixas etárias propostas, promovendo-se assim
o diálogo entre estas duas gerações e o estabelecimento de
relações que promovam a criatividade na resolução de
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problemas individuais e comunitários. Além do atelier
previsto serão ainda realizadas 6 visitas culturais com
grupo num período de três meses, sendo aqui o objectivo dar
a conhecer linguagens criativas diferenciadas.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Promoção do diálogo Intergeracional
Depois do processo de implementação da atividade e
respetiva apresentação final, pretende-se que o grupo
formado mantenha uma regularidade mínima mensal de
encontros onde sejam realizadas visitas culturais. A Among
Others acompanhará este processo em parceria com a Junta de
Freguesia e tentará, sempre que possível, informar e
mobilizar este grupo para a participação em actividades
culturais, nomeadamente em atividades promovidas pela Among
Others e outras instituições suas parceiras.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

1.Mobilização de participantes para atelier de 3 meses em
Artes Performativas
2. Realização de atelier conjunto em Artes Performativas
para jovens e idosos
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2.1. 1 sessão semanal de 1h30m destinada a idosos durante 3
meses (total 12 sessões)
2.2. 1 sessão semanal de 1h30m destinads a Jovens durante 3
meses (total 12 sessões)
2.3. 1 sessão semanal de 3h mista destinada a idosos e
jovens durante 3 meses (total de 12 sessões)
3. Realização de 6 visitas culturais (espetáculos e
exposições) com os participantes do atelier
4. Realização de uma apresentação pública no final do
atelier
5. Avaliação/Relatório
Recursos humanos

Recursos Humanos: Responsável pela Gestão do Projeto;
Formadora Teatro; Formadora Teatro.
Recursos Físicos: Espaços de Apresentação; Espaços de
Ensaios; Figurinos/Adereços/Cenário.
Logísitica variada.
Materiais de divulgação.~
Despesas Administrativas

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

1) Realização de uma apresentação final resultado do
trabalho desenvolvido
2) Melhorar o diálogo entre jovens e idosos
3) Promover a coesão entre os dois grupos etários
4) Aumentar o sentido de pertença ao bairro e à cidade
destes dois grupos etários
5) Promover o interesse de um contato regular com
atividades de cariz cultural
4993.80 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)
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Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

----------

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

----------

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

----------

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------
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Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

----------

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

540.00 EUR

Encargos com pessoal externo

2624.00 EUR

Deslocações e estadias

1504.80 EUR

Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos

100.00 EUR
0.00 EUR
225.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

4994 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Santo Condestável
4993.80 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

4994 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

4994 EUR
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Total do Projeto
Total dos Destinatários

4994 EUR
0
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