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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e
Comunitário

Designação

Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

Designação

GI História e estórias de cá

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação

Preparar para agir

BIP/ZIP em que pretende intervir

52. Paço do Lumiar
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

O centro histórico do Paço do Lumiar é uma dos bairros na
zona norte da cidade de Lisboa com maiores potencialidades
ainda por explorar.
Estrategicamente bem localizado com instituições culturais
e de ensino de referência não possui uma cultura de
trabalho comunitário.
Não existe um diagnóstico local actualizado o que dificulta
a actuação na zona.
É uma zona que, apesar de ser atravessada diariamente por
muitas pessoas, não tem uma verdadeira interacção.
Competências e Empreendedorismo
Comunidade
Este projeto tem como objetivos lançar as bases para um
trabalho continuado de intervenção no território,
realizando um diagnóstico actualizado do centro histórico
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(que não existe), capacitando moradores para o trabalho
comunitário, abrindo portas para uma integração do bairro
na zona envolvente e criando dinâmicas locais.
Todo este trabalho só será realizado com um forte
envolvimento da população local e incentivando o
envolvimento da Junta de Freguesia do Lumiar.
Fomentar um maior envolvimento das instituições culturais e
de ensino de referência com sede no território.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Aumentar as competências pessoais e sociais dos moradores,
capacitando-os para o trabalho comunitário e para a criação
de estruturas associativas locais.
As entidades parceiras e promotoras comprometem-se a
acompanhar o BIP-ZIP, pelo menos até final de 2017.
Desde a primeira hora haverá um convite ao envolvimento da
Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de garantir a
continuidade de intervenção no bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Promover a interligação do bairro com a zona envolvente,
promovendo o intercâmbio com os bairros vizinhos e com as
centenas de pessoas que diariamente atravessam o bairro mas
não o "vivem".
As entidades parceiras e promotoras comprometem-se a
acompanhar o BIP-ZIP, pelo menos até final de 2017.
Desde a primeira hora haverá um convite ao envolvimento da
Junta de Freguesia do Lumiar no sentido de garantir a
continuidade de intervenção no bairro.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Capacitação de agentes locais
Realização de formação de agentes locais / mediadores (50
horas de formação) utilizando metodologias participativas.
Formação certificada.
Formadores e elementos das entidades parceiras e
promotoras.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

20 residentes com competências reforçada para a dinamização
local e para a promoção da cidadania na comunidade.
12000.00 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal
20
1

Actualização de diagnóstico
Na altura da elaboração da carta BIP-ZIP da Cidade de
Lisboa este bairro não teve questionários respondidos
suficientes com vista à elaboração de um verdadeiro
diagnóstico da situação existente.
Com vista a melhor agir será realizado um estudo,
envolvendo os contributos da Junta de Freguesia do Lumiar,
bem como dos moradores, utilizando várias técnicas.
Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Elaboração de um diagnóstico actualizado do BIP-ZIP.
6500.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11
Diário
500
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

1

Micro-negocios sustentáveis
Formação em empreendedorismo com vista a gerar e dinamizar
a economia local. Realização da formação em 6 etapas /
passos:
- Capacitar / motivar;
- Empoderar;
- Criar redes de parceiros de proximidade;
- Empreendedorismo;
- Sustentabilidade;
- Solidariedade.
Todo este processo de formação será acompanhado pelos
formadores e elementos das entidades promotoras e
parceiras, de modo a garantir a autonomia e sucesso dos
participantes.
Formadores e elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.

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)

Formar 20 pessoas na área do empreendedorismo
11000.00 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
20
1, 2

Espectaculos de rua
Com vista a promover a integração deste centro histórico na
malha urbana prevê-se realizar seis espectaculos de rua no
espaço público do bairro, divulgando-os para além dos
limites geográficos do bairro.
As temáticas dos espectaculos serão decididas com a
população.
Atores e elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.
-
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Participação efectiva de moradores na preparação e execução
dos espectaculos e participação de público proveniente de
outros bairros próximos.
7500.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 8, Mês 9
PontualSeis vezes

Nº de destinatários

1000

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Exposição de rua
Realização de uma grande exposição de rua, por toda a zona
do bairro, com fotografias com a temática do bairro onde os
moradores serão os protagonistas e os possíveis modelos.
Uma exposição que pretende promover o bairro.
Fotografo profissional e todos os elementos das entidades
promotoras e parceiras envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Realizar uma exposição de rua chamando outras pessoas a
visitar o bairro.
5500.00 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual
600
2

Painel da participação
Com vista a uma monitorização de todo o projectos, suas
fases e actividades e com vista à divulgação do mesmo junto
da população pretende-se criar e manter actualizado um
painel, tipo "Jornal de Parede" numa das zonas centrais do
bairro.
Este painel será um espaço aberto à partilha de opiniões e
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de sugestões e ali será ainda promovida a avaliação do
projecto.
Será um painel onde cada moradores pode obter informações e
pode também deixar as suas sugestões e avaliação do
projeto.
Recursos humanos

Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

Criar o Painel da Participação no espaço público.
4500.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
750
1

Assembleias participativas
Realização de Assembleias Gerais de Moradores do Bairro com
vista a apresentação das ideias chaves do projecto.
Tem por objectivo discutir todo o projecto e,
eventualmente, pode obrigar à sua redefinição de acordo com
as sugestões dos participantes.
No final será realizada nova sessão para discussão e
avaliação.
Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Maior envolvimento da população e integração no projecto.
Participação de pelo menos 50 pessoas.
1500.00 EUR
Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 12
PontualSeis vezes
50

Objectivos especificos para que
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concorre

Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

1

Reuniões de parceiros
Reunião, por regra mensal, envolvendo todos os parceiros
formais e informais do projecto com os objectivos:
- coordenar todo o trabalho;
- avaliação permanente do projecto;
- redefinição das prioridades e auto-formação.
Para estas reuniões será ainda convidada a Junta de
Freguesia do Lumiar.
Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Capacitação dos agentes locais e reforço do trabalho em
rede
1500.00 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
Mensal
20
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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
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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

----------

Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

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

----------

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

13200.00 EUR

Encargos com pessoal externo

32300.00 EUR

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

0.00 EUR
1500.00 EUR
0.00 EUR
3000.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e
Comunitário
8300.00 EUR
Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos
41700.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Boutique da Cultura
Não financeiro
2640.00 EUR
2 elementos da associação afectos directamente ao projeto
(20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção,
etc - 12 meses x 100 euros
História e estórias de cá
Não financeiro
1440.00 EUR
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Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

2 elementos da associação afectos directamente ao projeto
(20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Crescer a Cores
Não financeiro
2640.00 EUR
2 elementos da associação afectos directamente ao projeto
(20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção,
etc - 12 meses x 100 euros
Wakeseed
Não financeiro
2640.00 EUR
2 elementos da associação afectos directamente ao projeto
(20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Cedência das suas instalações (Escritório) - Manutenção,
etc - 12 meses x 100 euros

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

59360 EUR

Total dos Destinatários

2960
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