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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão
Social

Designação

Junta de Freguesia de Alcantara

Designação

Junta de Freguesia de Campo de Ourique

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Lisboa Futebol Clube

Designação

Águias Recreativo Clube

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

VALE CIDADANIA
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

15 anos passados sobre o realojamento, os Bairros do Vale
de Alcântara (BIPZIP 3), continuam a ser considerados
territórios de intervenção prioritária, pois, e apesar de
algumas mudanças sociais positivas, continuam a concentrar
problemas sociais graves, tal como identificado no
Diagnóstico do Vale de Alcântara (2009), como o abandono
escolar precoce, desemprego, violência(s), entre outras. A
fragilidade da coesão social condiciona o sentimento de
pertença aos Bairros, o que leva a que os espaços públicos
se apresentem degradados e vandalizados. A degradação dos
lotes e dos pátios, a falta de cuidado a nível da higiene,
são sintomas da ausência de identidade social e de
sentimento de pertença aos Bairros, o que condiciona a
qualidade de vida dos moradores, levando a que muitos
exteriorizem que não gostam de viver no Bairro, tal como
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identificado do Diagnóstico do V.A., apontando
estes,
como causas a violência e a degradação. No entanto, existe
um passado de coesão social vivenciado no Ex Casal Ventoso,
em muito dinamizado pelas colectividades, onde o espírito
de partilha e convívio entre os moradores eram uma
constante, porém, com o realojamento, o espirito
comunitário diluiu-se. Convergindo neste sentido,
a carta
do BIPZIP 3, refere que os moradores destacam situações
como a degradação das casas, de higiene urbana, conflitos
de vizinhança, pobres espaços verdes, questões de
marginalidade e de insegurança, o que indicia uma fraca
implantação de dinâmicas comunitária.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promoção da Cidadania
Comunidade
Promover a coesão social e fortalecimento das lideranças
informais locais, fomentando ambiente participativo e de
corresponsabilidade na construção de respostas adequadas
aos desafios emergentes do território, que se traduzam numa
melhoria da qualidade de vida no Bairro.
Estrategicamente, o projeto assenta no desenvolvimento de
programa de Workshops de (in)Formação para a Cidadania
dirigidos a dirigentes associativos e outros líderes locais
em torno de questões como a Cidadania Activa. A componente
prática da formação traduz-se na organização e animação de
eventos comunitários em espaço público e desenvolvimento de
processos de orçamento participativo numa lógica de:
identificação dos problemas, construção da resposta e sua
implementação, por parte dos moradores.
Em paralelo com a componente prática da formação (animação
do espaço público e orçamentos participativos), dar-se-á
início a encontros entre moradores visando a sua
auto-organização e mobilização em Comissão/facilitadores de
Lotes onde, com o lançamento de um concurso aos moradores
mais disponíveis se procurará recompensar os mais
dinâmicos. Todo o processo é reforçado, pela inclusão do
tema no projeto educativo do Agrupamento de Escolas da
Manuel da Maia durante o qual serão desenvolvidos pelos
alunos durante os debates e workshops uma exposição
itinerante dentro e fora da comunidade.
A sustentabilidade do projeto assenta em diferentes
dimensões como: a capacitação e envolvimento de dirigentes
e associados das colectividades locais e líderes informais,
da Associação “Ventos de Mudança” de âmbito juvenil, da
“Senso Comum” Plataforma para a Intervenção,
Responsabilidade e Cidadania e do importante apoio da
Gebalis nos processos de construção e implementação de
soluções para o território e promoção das relações de
vizinhança e, ainda, no apadrinhamento do espaço público
pelas diferentes organizações locais e pela própria missão
de cada organização.

Objetivos Específicos de Projeto
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Descrição

Contribuir para o reforço da coesão social na comunidade em
geral, por intermédio de dirigentes das colectividades
locais e de líderes locais, promovendo a sua capacitação
através de um
programa de workshops de (in)Formação para
a Cidadania onde se conjugam uma componente teórica com uma
componente prática cuja articulação irá reforçar a
participação e envolvimento da comunidade enquanto
principal agente para os processos de mudança na comunidade
e para a resolução dos seus problemas ou seja, para uma
efectiva e activa cidadania.

Sustentabilidade

A sustentabilidade será assegurada devido ao envolvimento
activo de toda a comunidade; a capacitação para a
responsabilidade e a cidadania activa dos indivíduos mais
dinâmicos das colectividades e outros lideres locais,
através dos workshops de (in)formação previstos, que
acabarão por acontecer durante toda a intervenção, ficando
essa capacidade instalada no território.
A sustentabilidade enquadra diferentes dimensões:
- a dimensão humana, por intermédio da capacitação de
facilitadores locais;
- a intervenção junto das crianças da
Escola EB1 do Vale
de Alcântara sensibilizando-as para a importância da
construção de identidade residencial envolvendo a
preservação dos lotes e do
espaço público
- a dimensão física, com a introdução de melhorias
materiais no espaço público, assegurando a sua adequação e
pertinência por intermédio do processo (envolvimento dos
moradores nas fases do processo);
- a dimensão organizacional, apadrinhamento dos espaços
verdes pelas organizações do território.
Importante também, o interesse das Juntas de Freguesia de
Alcântara e de Campo de Ourique no desenvolvimento dos seus
territórios,
o envolvimento da Associação “Ventos de
Mudança” e da “Senso Comum” Plataforma para a Intervenção,
Responsabilidade e Cidadania, constituídas por moradores
dos bairros, com a disponibilidade e colaboração da Gebalis
que, embora não sendo parceira informal do projecto, se
propõe desenvolver trabalho conjunto quanto à intervenção
nos lotes e espaços comuns.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
5
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Actividade 1

Workshpos de (in)Formação para a Ci

Descrição

A crise que actualmente atinge o nosso país exige a todos e
às entidades sem fins lucrativos em particular um grau de
responsabilidade e de eficiência extremamente elevado, pelo
que importará desenvolver e melhorar o desempenho dos
actuais dirigentes associativos e da comunidade em geral
como futuros responsáveis de uma transformação positiva na
zona. Neste sentido, pretende-se intervir através de um
espaço de educação para a cidadania disponibilizando
workshops específicos nas componentes teórica e prática,
que possibilitem um forte investimento nas forças que
emanam do movimento associativo e da comunidade em geral,
como contributo fundamental para a construção da uma
cidadania activa.
Os workshops irão disponibilizar um vasto conjunto de
conhecimentos através dos módulos propostos, de âmbito
técnico e cívico, adequados para o fim em vista, através de
metodologias devidamente comprovadas. Os workshops
permitirão o desenvolvimento dos dirigentes associativos e
outros líderes locais para intervir junto das populações.
Pretende-se, durante o processo de (in)formação através dos
workshops, desenvolver uma componente prática para a
elaboração de um programa de iniciativas comunitárias como
um Orçamento Participativo Local. Encontram-se previstas
acções futuras e um constante acompanhamento técnico para
uma actualização activa nas competências adquiridas e
aquisição de outras.
A actividade divide-se em : divulgação /envolvimento dos
participantes; workshops; avaliação

Recursos humanos

1 Coordenador com a função de programar o plano de
formação; contactar formadores; criar instrumentos de
divulgação; garantir as condições de logística para a
actividade; articular com as entidades e formandos
envolvidos; criar e aplicar instrumentos de avaliação;
disseminar os resultados;
1 Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; acompanhar a
realização dos workshops; inscrever os formandos e promover
o devido acompanhamento durante a formação;
1 Dinamizador Comunitário: com a função de divulgar e
dinamizar iniciativas e promover o envolvimento dos
formandos;
Envolvimento de pelo menos:
1 elemento de cada instituição promotora e de cada
instituição parceira
1 Administrativo do Projecto Alkantara
1 Loja disponibilizada pela Junta de Freguesia de Campo de
Ourique
2 Formadores contratados e especialistas nos módulos a
administrar.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Fortalecimento de 3 das organizações de base local;
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Capacitação de 3 facilitadores de lote(s)
Capacitação de 6 dirigentes e líderes informais;
Capacitação dos formandos para estruturação e dinamização e
avaliação de 1 programa de iniciativas comunitárias,
adequado aos interesses dos residentes, capaz de envolver
400 moradores;
Capacitação dos formandos para a estruturação, dinamização
e avaliação de um modelo inovador de orçamento
participativo local que possa ser disseminado;
Aquisição de conhecimentos por parte dos envolvidos na
formação nos temas: noções de cidadania e sociedade;
dimensões da empregabilidade; dimensão politica e jurídica;
dimensão social e cultural; dimensão económica e ambiental;
colectividades de bairro na vida das populações; gestão e
competências administrativas; informática na óptica do
utilizador; noções de direcção e gestão financeira;
A medição dos resultados acontecerá através de um processo
de avaliação (inquéritos; avaliação de indicadores: número
de participantes, número de iniciativas), envolvendo a
maioria dos participantes, com o objectivo de devolver à
comunidade os resultados obtidos.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

10729.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
12
1

Quintas ComVida | Ruas ComVida
Durante o normal desenrolar do programa de Workshops serão
transmitidos conteúdos relacionados com processos de
animação comunitária e metodologias participativas.
A par com
o programa de workshops e pretendendo juntar a
teoria à prática para a acção,
a capacitação dos
formandos permitirá promover o envolvimento dos moradores e
instituições para a participação na vida comunitária,
através da organização, dinamização e avaliação de um
programa de iniciativas que promovam a coesão social.
Simultaneamente,
através da promoção de um processo
participativo serão realizadas acções para
sensibilizar e
reforçar a comunidade para a constatação objectiva da
importância que o seu envolvimento activo provoca na
melhoria das suas condições de vida.
Os temas em torno do qual deverão ser apresentadas e
desenvolvidas as iniciativas comunitárias de interesse
geral serão identificados durante o processo de formação e
capacitação dos líderes locais e de reuniões abertas à
comunidade.
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Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir
as condições para a realização das iniciativas; aplicar
instrumentos de avaliação;
-1 Dinamizador comunitário: com a função de divulgar as
iniciativas,
e promover o envolvimento;
-Elementos das entidades parceiras (mínimo de 1 elemento
por organização)
- 1 Administrativa
2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso
Comum"
-Formandos da acção de formação

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Capacitação dos formandos e dos moradores envolvidos para a
realização de eventos;
Envolvimento de 400 moradores nas iniciativas a desenvolver
pelos formandos;
Envolvimento
de 20 moradores na construção, dinamização e
avaliação do programa de iniciativas de comunitárias;
Realização de 4 iniciativas comunitárias;
Melhorar as relações de vizinhança e sentimento de pertença
ao território.
Promover um sentimento de segurança.
A avaliação dos resultados acontecerá através da medição da
participação em cada um dos eventos e a nível da avaliação
qualitativas (medição do estreitamento das relações de
vizinhança / sentimento de segurança, através de
instrumentos específicos), objectivando-se a disseminação
dos resultados obtidos.
4605.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
400
1

Orçamento Participativo
No âmbito do programa de formação e relacionado com as
metodologias participativas, será desenvolvido um programa
de orçamento participativo à escala de bairro, em parceria
com as Juntas de Freguesia de Alcântara e Campo de Ourique.
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Este programa será estruturado em paralelo com o programa
de iniciativas comunitárias, visando o envolvimento da
comunidade na identificação de problemas e a construção e
implementação das soluções, em parceria quer com as
entidades com responsabilidade administrativa sobre o
território, quer com as organizações sedeadas no mesmo.
Pretende-se adaptar o modelo genericamente conhecido dos
Orçamentos Participativos promovidos pela Autarquia de
Lisboa a uma micro escala (Quinta do Loureiro e Quinta do
Cabrinha) que permita a participação e envolvimento dos
moradores ao nível da sugestão de ideias para o território.
O principal desafio situa-se na implicação dos moradores em
todo o processo (concepção e/ou adaptação do modelo,
regulamento, construção de soluções colectivas, avaliação e
implementação das ideias).
Recursos humanos

1 coordenador com a função apoiar a criação e
sustentabilidade das iniciativas a criar;facilitar e mediar
os contactos entre instituições e possíveis fornecedores;
criar instrumentos de divulgação; garantir as condições de
logística para a atividade; articular com as entidades e
formandos
dos workshops e outros moradores; criar e
aplicar instrumentos de avaliação; disseminar os
resultados;
1 Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; apoiar e
acompanhar a realização dos eventos;
1 Dinamizador Comunitário, como fator de mobilização
1 Administrativa;
1 Elemento, pelo menos, de cada instituição parceira e
instituições promotoras;
2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso
Comum"
Formandos das acções/Workshops de formação.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Criação de um modelo de orçamento participativo, construído
e participado pela comunidade
Melhoria das condições do espaço público
Envolvimento de 20 moradores na preparação/organização e
desenvolvimentos de todo o processo
19605.00 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
2000
1

9

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Actividade 4

Jardins ComVida

Descrição

Nas cerca de 30 organizações sedeadas na zona de
implementação da actividade irá ser desenvolvida uma acção
integrada no programa de iniciativas comunitárias
anteriormente descrito, que consistirá no envolvimento
/apadrinhamento dos espaços verdes / canteiros do(s)
Bairro(s). O apadrinhamento traduz-se por uma primeira fase
de limpeza e melhoria desses espaços, seguindo-se a sua
manutenção durante e pós conclusão do projeto. Espera-se
que pelo menos 10 instituições e moradores individuais
respondam afirmativamente à proposta de apadrinhamento.

Recursos humanos

1 Coordenador com a função de articulação entre as
instituições; avaliação
1Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; acompanhar a
realização da actividade; apoiar na organização;
1 Dinamizador comunitário para apoio à garantia de
condições para realização das actividades;
1 Administrativa;
Elementos das organizações parceiras (mínimo 1 elemento por
cada organização) para a execução da actividade
2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso
Comum"

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Apadrinhamento dos canteiros e outros espaços existentes.
Melhoria do espaço público e higiene urbana.
Aproximação e melhoria das relações de vizinhança entre
moradores e as organizações.
4605.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
10
1

Lotes ComVida
Esta acção traduz-se por 1 encontro semanal com moradores à
escala de lote visando apoiar a sua organização em Comissão
de Lote e/ou encontrar facilitadores interessados e
responsáveis pelo bem comum. Contudo, a principal inovação
consiste na articulação deste processo com a dinâmica
criada com as acções/actividades descritas até ao momento.
Este processo pretende reforçar o contributo de
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facilitadores de entre os moradores de cada Lote para a
melhoria e manutenção dos lotes onde residem, atribuindo os
materiais necessários (a disponibilizar, conforme
combinado, pela Gebalis), mediante a demonstração de uma
adequada organização colectiva.
Visando apoiar o nascimento de um efeito de contágio nos
bairros (efeito Dominó) a outros lotes pós-término do
projecto, será ainda criado um prémio a atribuir aos
facilitadores/moradores (2 por lote) dos lotes que
demonstrem maior capacidade e envolvimento na organização e
manutenção do seu lote.
Recursos humanos

1-Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
1-Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir
as condições para a realização das iniciativas; aplicar
instrumentos de avaliação;
1-Dinamizador comunitário: com a função de divulgar as
iniciativas,
e promover o envolvimento;
1 Administrativa;
1 Elemento, pelo menos, de cada instituição promotora e de
cada instituição parceira;
2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso
Comum"

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Melhoria no processo de organização de Comissões de Lote,
em 6 lotes.
Melhorias nas zonas comuns de 4 lotes.
Envolvimento de 12 facilitadores de lote e 20 outros
moradores em todo o processo;
5805.00 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Semanal
32
1

Recicla e apresenta a tua comunidad
Antecedendo o início da actividade que perspectiva apoiar a
emanação de facilitadores na comunidade e a organização de
Comissões de Lote, pretende-se desenvolver diferentes
workshops de reciclagem em contexto escolar. Pretende-se

11

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

com esta actividade reforçar e trabalhar o processo de
sensibilização dos moradores para a responsabilidade
colectiva de manutenção das áreas comuns dos lotes por
intermédio das crianças que integram os agregados
familiares dos moradores.
Nestes workshops para a cidadania realizados com as
crianças, serão introduzidas técnicas de reutilização de
materiais e elaborados produtos/representações como o “lote
real” e o “lote ideal”, que possibilite organizar
posteriormente uma exposição itinerante pelas diferentes
colectividades sedeadas no território e, também, fora do
território, onde se poderá observar como o bairro é visto
através dos olhos “inocentes” das crianças.
Recursos humanos

1 Coordenador: Acompanhamento e avaliação
1 Técnico com as funções de promoção dos workshops;
articulação com entidades; garantia das condições de
logistica; divulgação; recolha de informação para a
avaliação e disseminação da actividade / projecto
1 Dinamizador para o apoio ao envolvimento dos
participantes; divulgação
1 Administrativa;
2 Elementos da "Ventos de Mudança" e 2 Elementos da "Senso
Comum"
A Direcção da Escola
Os Professores
Os Alunos

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Sensibilização da comunidade escolar, professores, alunos e
familiares para a importância da manutenção dos espaços
comuns dos lotes
Envolvimento dos alunos das turmas da Escola EB1 do Vale de
Alcântara;
Itinerância da exposição abrangendo no mínimo 5
organizações locais, como estratégia fundamental para a
alteração das condições existentes e da imagem dos bairros;
4605.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal
120
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

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

----------
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Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

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

22200.00 EUR

Encargos com pessoal externo

2124.00 EUR

Deslocações e estadias

1200.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

1200.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

8230.00 EUR

Equipamentos

15000.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

49954 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor
Entidade
Valor

PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão
Social
49954.00 EUR
Junta de Freguesia de Alcantara
0.00 EUR
Junta de Freguesia de Campo de Ourique
0.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Fundação Aga Khan
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
2550.00 EUR
relativos ao número de horas dos técnicos afectos ao
projecto e material de desgaste necessário para execução
dos workshops.
Projecto Alkantara
Não financeiro
7000.00 EUR
Verba relativa ao número de horas dos técnicos afectos ao
projecto como: Técnicos especialistas, Administrativa,
Contabilista, Presença e deslocações
de representantes da
instituição para reuniões e actividades: Cedência de 1 sala
durante 12 meses; Outras despesas inerentes ao
funcionamento do projecto como: Computadores, Data show,
Telas para apresentações, etc.
Junta de Freguesia de Alcântara
Não financeiro
8000.00 EUR
Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações
dos técnicos afectos ao projecto, espaços e equipamentos
para reuniões, exposições, polidesportivo na Quinta da
Cabrinha e outros materiais consideradas necessários (ex:
Lanches e Convívios) para envolvimento da população e para
a execução das actividades nas áreas das suas competências
e da sua jurisdição.
Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Não financeiro
12000.00 EUR
Verba relativa ao número de horas dos técnicos afectos ao
projecto;
Administrativa; Limpeza; Água; Electricidade;
Comunicações; Disponibilização de 1 Loja na Quinta do
Loureiro e material necessário para apoio e execução das
actividades durante os 12 meses, nas áreas das suas
competências e da sua jurisdição .
Lisboa Futebol Clube
Não financeiro
1000.00 EUR
Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
instituição para as reuniões de parceria, disponibilização
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de espaços e materiais para os encontros com a população e
disponibilização de sala para organização e apresentação da
exposição das crianças e jovens. Limpesa e encargos gerais.
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Águias Recreativo Clube
Não financeiro
1000.00 EUR
relativos ao número de horas dos responsáveis da
instituição para as reuniões de parceria, disponibilização
de espaços e materiais para os encontros com a população e
cedência de sala para apresentação da exposição das
crianças e jovens. Limpesa e encargos gerais.

TOTAIS
Total das Actividades

49954 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

49954 EUR

Total do Projeto

81504 EUR

Total dos Destinatários

2574
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