Programa BIP/ZIP 2014
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 137
Há Hortas na Horta Nova!

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Carnide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Pais da Horta Nova

Designação

Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

Designação

Horas de Sonho, apoio à criança e à família, CRL

Designação

Associação NUPIC

Designação

Juventude Horta Nova Futebol - Futebol Clube

Designação

ADDINGTROUBLES - Associação Cultural

Designação

Grupo de Acção Comunitária

Designação

APOD Associação para o Desenvolvimentro do Bairro da Horta
Nova

Designação

Mãos do Mundo - Associação Juvenil

Designação

arpic-associaçao reformados,pensionistas e idosos de
carnide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Há Hortas na Horta Nova!
19. Horta Nova
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O B.º da Horta Nova foi-se desenvolvendo nos terrenos de
uma de muitas quintas existentes na freguesia (a Quinta da
Horta Nova), de que há referências em documentos antigos.
A Quinta da Horta Nova foi, em séculos anteriores, um local
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de cultivo e onde proliferavam uma grande quantidade de
Hortas.
É um Bairro que, no que concerne a questões sociais,
evidencia elevado número de desempregados, uma evidente e
preocupante tendência de desocupação dos jovens e jovens
adultos bem como algumas crianças e jovens com elevados
índices de insucesso escolar. A par destas questões existe
ainda a lamentar a falta de recursos de apoio à comunidade
e um insuficiente acompanhamento e vigilância aos idosos e
uma recorrência de conflitos entre vizinhos ou entre grupos
de diferentes etnias.
O Bairro tem ainda uma necessidade objectiva que se prende
com o seu aspecto exterior.
Face às questões apresentadas, e ao facto de ter existido
um movimento espontâneo de moradores no sentido de
promoverem hortas no Bairro, existe a necessidade de
desenvolver esta área ajudando-os na gestão de conflitos e
na capacitação para o desenvolvimento de um projecto com
estas características.
Actualmente os conflitos focam-se na dificuldade em gerir e
partilhar a água, o desconhecimento acerca do cultivo da
terra, a dificuldade em limpar os terrenos, os furtos
frequentes e as dificuldades de relacionamento com os
moradores de fora do Bairro (Rua Prista Monteiro e Rua
Virgílio Martinho, entre outros).
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
Promover uma cidadania activa de todos os moradores
envolvidos, a capacidade de resolução de problemas com
recurso a estratégias adaptativas, a definição clara de
prioridades no quotidiano, a vivência de estratégias de
auto-sustentabilidade e o envolvimento sério, empenhado e
comprometido dos moradores e das instituições e grupos
locais no cumprimento do objectivo comum de melhoria das
condições de vida dos moradores e da melhoria do ambiente
urbano de todo o Bairro. Os parceiros envolvidos terão um
papel fundamental na concepção, execução, planeamento e
avaliação de todo o projecto.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Promover uma cidadania activa através da gestão participada
das Hortas Comunitárias do Bairro da Horta Nova. As Hortas
Comunitárias surgiram de forma espontânea através de um
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grupo de moradores. Aproveitando esta oportunidade
ambicionamos desenvolver um projecto verdadeiramente
participado, concebido, mantido e gerido bem como avaliado
constantemente por moradores e parceiros.
Sustentabilidade

As instituições locais e os moradores envolvidos
comprometem-se, através de assinatura de protocolo do
colaboração a assinar com a Junta de Freguesia, a assegurar
a gestão e a manutenção das Hortas Comunitárias de forma
participada, pelo menos, até 2017.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Valorizar uma imagem agradável e positiva do Bairro da
Horta Nova, apoiando as dinâmicas criadas pelos moradores,
como polo facilitador de um conjunto de iniciativas no
âmbito da sustentabilidade e da melhoria da qualidade de
vida.
As instituições locais e os moradores envolvidos
comprometem-se, através de assinatura de protocolo do
colaboração a assinar com a Junta de Freguesia, a assegurar
a gestão e a manutenção das Hortas Comunitárias, pelo
menos, até 2017.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Gerir e potenciar o diálogo na gestão de conflitos e de
expectativas no sentido de se promover uma resolução de
conflitos e participação activa nas conversas entre
vizinhos "2 dedos de conversa".
As instituições locais e os moradores envolvidos
comprometem-se, através de assinatura de protocolo do
colaboração a assinar com a Junta de Freguesia, a
participar activamente nas Conversas entre Vizinhos "2
dedos de conversa", pelo menos, até 2017.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Saberes da Horta Nova
Pretende-se contribuir para a valorização da riqueza, dos
saberes e da diversidade do B.º da Horta Nova, como
afirmação de identidade e sentido de pertença, através de 3
momentos: 1)Diagnóstico: levantamento de competências e
saberes junto dos moradores. Identificar referências
colectivas assentes em saberes e fazeres tradicionais,
envolvendo as várias entidades parceiras na
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fase-diagnóstico, com recurso ao sistema de proximidade
criado a partir do apadrinhamento de lotes das edições
anteriores de BIP ZIP. 2) Ateliers: com base nas áreas de
saberes identificadas no diagnóstico, os ateliers serão
dinamizados pelos moradores, com base nos saberes em áreas
específicas de interesse para o Bairro e serão abertos à
população em geral de modo a valorizar a riqueza de cada
individuo e do território no seu todo. Mediante o
conhecimento prévio do bairro, exemplificamos algumas das
competências que poderão emergir: agricultura, pequenos
arranjos, confecção de pratos típicos, costura, entre
outros. 3) Feira de Saberes e Tradições da Horta Nova:
Encontro de moradores, onde cada participante poderá ter
uma banca para venda de produtos das hortas, ou mostra de
competências do Bairro, estimulando a troca de saberes e a
revalorização e dignificação desses mesmos saberes.
Pretende-se que após a fase de identificação de saberes e
tradições e com o envolvimento dos Hortelões, a feira passe
a fazer parte das tradições do B.º da Horta Nova, dando
importância e projecção aos saberes locais.
Recursos humanos

1 técnico da Horas de Sonho
Envolvimento dos parceiros
Envolvimento da comunidade local

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Levantamento de 3 áreas de competências colectivas do
Bairro; Envolvimento dos moradores mediante áreas de
competências na organização e planificação do seu atelier;
Participam nos ateliers 60% de moradores do Bairro e 40% de
residentes noutras áreas geográficas com interesse em
descobrir o Bairro; Planificação e organização da feira dos
saberes e tradições locais com o envolvimento dos moradores
e dos Hortelões.
4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
300
1, 2, 3

Brincar para o Espantalho criar...
Criação de espantalhos personalizados para cada talhão das
Hortas Comunitárias do Bairro da Horta Nova através da
utilização de materiais recicláveis.
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Recursos humanos

2 técnicos da Associação Mãos do Mundo

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Promover as boas relações de vizinhança através de uma
actividade que se quer intergeracional.
5190.00 EUR
Mês 1
Pontual
50
1, 2, 3

ABC da Cidadania
Promoção de Competências Pessoais e Sociais com respectiva
interligação aos parceiros sociais e da área da segurança,
como seja o SOU - Mascote da Cidadania da Junta de
Freguesia, PSP, Bombeiros/INEM.
Em contexto de sala:
- são utilizados jogos e histórias com o objectivo de
trabalhar aspectos como o desenvolvimento das relações
interpessoais, das capacidades de concentração, de
confiança, de interajuda, de assertividade, de auto-estima,
de autoconceito escolar, do cumprimento de regras, do
comportamento e do funcionamento de grupo;
- acções/simulacro de prevenção de sismos e primeiros
socorros para crianças.
Em contexto de saída ao exterior:
- Visita à Esquadra da PSP local;
- Criação de uma Horta por cada sala, nos espaços previstos
do recreio da escola;
- Visita aos Bombeiros locais;
- Visitas regulares e apadrinhamento de árvores, espaços de
canteiros e ao espaço das Hortas Comunitárias do Bairro;
- Entre muitas outras actividades integradas no ABC da
Cidadania.
2 psicólogas educacionais
1 enfermeira pediátrica
Parceiros locais
Comunidade escolar

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Promover o desenvolvimento global das crianças, com
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especial enfoque na consciência social, no sentido da
responsabilidade, da autonomia e da sustentabilidade social
e comunitária como forma de os tornar adultos com sentido
de responsabilidade social e ambiental.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

3500.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
200
1, 2, 3

Tocámexer
Aulas de movimento expressivo e de desenvolvimento das
capacidades motoras (coordenação, equilíbrio, força,
flexibilidade, resistência) abertas a todas as crianças do
Jardim de Infância do Bairro da Horta Nova, com idades
compreendidas entre os 3 e os 6 anos, com objectivos de
promoção da saúde e da inclusão social bem como da
valorização da auto-estima pessoal e colectiva.
1 professor de Dança / Educação Física

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Promoção da consciência e da identidade corporal, do
relacionamento interpessoal e acima de tudo da integração e
inclusão de crianças com necessidades educativas especiais.
3500.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
200
2, 3

Gentes da Horta Nova
Filmagem de uma média-metragem, criada de raiz pelos
moradores do Bairro da Horta Nova.

8

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Actividade realizada com um grupo de profissionais das
áreas do cinema e do teatro.
Consiste e tem como pano de fundo a autobiografia de alguns
dos moradores e as suas vivências no Bairro,
apresentando-se como um filme ficcional que apresenta o
Bairro da Horta Nova e as suas Gentes bem como as suas
dinâmicas (Horta Comunitária, por exemplo). Em simultâneo
estará a ser gravado o Making off, que funcionará como
outro objecto, como documentário deste processo criativo.
Recursos humanos

2
1
1
1

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)

Técnicos com funções de direcção artística do projecto;
operador de câmara/director de fotografia;
assistente de imagem;
director e operador de som;

Promover a dinamização de uma actividade cultural assente
em questões e problemáticas sociais. Pretende-se fomentar a
dinâmica grupal em torno da criação de um objecto criativo
(profunda reflexão sobre a comunidade da Horta Nova).
Trabalhar competências transversais como a
responsabilidade, o interesse pela arte e pelas actividades
culturais. Pretende-se ainda que o filme seja apresentado
no Bairro, com uma projecção ao ar livre, bem como
investir-se no sentido de possibilitar que o mesmo possa
circular por festivais da especialidade.
3500.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
25
1, 2, 3

Troca à Horta
Criação de um Dia de Trocas, onde se pretende que os
Hortelões possam trocar os produtos e géneros cultivados na
Horta Comunitária. Uma actividade que pretende motivar os
moradores e parceiros para a integração da Comunidade
TROKAKI, actividade das edições anteriores do Programa BIP
ZIP, que integra mais de 300 pessoas do Bairro.
2 técnicos da Associação Mãos do Mundo
2 técnicos da Cooperativa Horas de Sonho
-
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

Promover a parceria e a interajuda entre os moradores do
Bairro; Enaltecer e potenciar o trabalho de quem cultiva
produtos naturais; Valorizar a utilização correcta dos
recursos oferecidos; Promover a convivência sã entre os
Hortelões, bem como motivar para o cumprimento das técnicas
de uma agricultura sustentável.
3190.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
200
1, 2, 3

Ateliers "Ferro Velho, Horta Nova"
Criação de uma zona de lazer utilizando materiais
recicláveis, como pneus, paletes, vasos, pneus de bicicleta
no Espaço da Horta Comunitária como forma de incentivar ao
cumprimento de normas de convivência elementares e
fundamentais nos espaços comuns das Hortas.
2 técnicos da Associação Mãos do Mundo
Hortelões

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Promover a interacção entre vizinhos; criar uma zona
recreativa de bem-estar e agradável para os moradores,
parceiros e visitantes do Bairro da Horta Nova e que acima
de tudo possa ser um espaço de partilha e acolhedor
preparado para que se possam realizar actividades,
workshops, ateliers e algumas actividades desportivas.
3000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
50
1, 2, 3
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Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

Horta dos Avós & Netos
Encontros entre crianças e idosos que cultivam e dinamizam
os seus espaços nas Hortas Comunitárias da Horta Nova,
semeando, acompanhando e colhendo os legumes para a
comunidade, beneficiando sobretudo, os mais carenciados e
promovendo a responsabilidade social. Os mais velhos
colocam em prática os seus conhecimentos e valores,
enquanto as crianças aprendem, estimulando e promovendo
simultaneamente, as relações intergeracionais, a inclusão
social, a solidariedade e entreajuda na comunidade e entre
gerações, diminuindo o isolamento social e aumentando a
qualidade de vida nos idosos. Potenciar a saúde física,
mental e emocional com uma dinâmica bastante vincada de
actividades intergeracionais.
2 técnicos da NUPIC
Hortelões
Jardim de Infância Prista Monteiro - Agrupamento de Escolas
Vergílio Ferreira

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9
Descrição

Promover e desenvolver o envolvimento e participação, a
saúde física, mental e emocional dos idosos e das crianças
bem como a concretização efectiva de actividades com
carácter intergeracional promovendo o respeito mútuo e as
relações interpessoais.
4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
50
1, 2, 3

A Criatividade não tem idade...
Aplicação de uma técnica de artes plásticas para expressar
diferentes experiências e ligações ao Bairro pela população
mais idosa do Bairro.
A actividade "A Criatividade não tem idade" tem também como
objectivos a integração e constante interacção entre os
participantes, pois através destas actividades em grupo
promove-se a socialização e troca de experiências e ideias.
Além da descoberta ou desenvolvimento das suas capacidades
artísticas individuais os participantes serão ainda
desafiados a expor os seus trabalhos e criações no espaço
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"Ferro Velho, Horta Nova", nas Hortas Comunitárias do
Bairro.
Recursos humanos

1 técnico do Grupo de Acção Comunitária

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10
Descrição

Recursos humanos

Desenvolver e dominar um conjunto de técnicas no âmbito da
expressão e apelo à criatividade; Despertar do pensamento
criativo nos participantes; Partilhar ideias e
conhecimentos entre os participantes.
2250.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
25
1, 2, 3

Debate: Arte e Saúde Mental
Debate que pretende promover uma reflexão sobre o papel e a
importância das Artes como uma fonte de saúde mental e
impeditiva de condutas destrutivas e alienantes. Quer se
trate de música, teatro, pintura, actividades artísticas,
jardinagem, entre outros, sabe-se que são actividades que
podem constituir-se como factores de protecção, prevenindo
situações problemáticas do ponto de vista psicossocial.
3 oradores ligados às áreas das artes e da saúde mental.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Contribuir para que os diversos agentes comunitários tenham
consciência da importância das Artes como uma forma de
ligar as pessoas e estimular a sua valorização e a sua
auto-estima.
870.00 EUR
Mês 1
Pontual
150
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 11
Descrição

Recursos humanos

2, 3

Grupo Etnográfico de Carnide
Promoção e desenvolvimento de um Grupo Etnográfico de
Carnide com o objectivo principal de constituir um grupo
coeso que desenvolverá um estudo sobre as tradições e a
etnografia de Carnide bem como a apresentação de danças e
cantares de várias zonas do País.
2 técnicos da Associação de Reformados e Pensionistas de
Carnide

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 12
Descrição

Contribuir para a dinamização cultural do Bairro da Horta
Nova e envolver crianças, jovens e adultos, numa dinâmica
verdadeiramente integeracional, tendo como as danças e
cantares de várias regiões do País.
3000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
35
2, 3

2 Dedos de Conversa
Dinâmica de reforço da rede informal de suporte tão
essencial num Bairro com as características do Bairro da
Horta Nova. Uma abordagem que se pretende de promoção do
reforço dos laços de vizinhança, da entreajuda, da
solidariedade entre gerações e tendo como objectivo a
gestão de conflitos. Pretende-se promover encontros
regulares utilizando as conversas informais como
instrumento de socialização e de reflexão com os Hortelões
das Hortas Comunitárias. Espaços ideais para a construção
colectiva do regulamento e das normas de convivência das
Hortas Comunitárias bem como para o desenvolvimento de
momentos formativos, práticos e teóricos, sobre agricultura
sustentável, normas de convivência nos espaços comuns das
hortas, utilização correcta dos recursos oferecidos,
metodologias para a auto-sustentabilidade alimentar dos
seus hortelões e famílias, boas práticas e acções de
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responsabilidade social.
Recursos humanos

2 técnicos da Crescer a Cores
2 técnicos, de cada uma das entidades parceiras
Hortelões

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 13
Descrição

Recursos humanos

Construir colectivamente o regulamento, normas de
convivência e operacionalização de um conjunto de acções
propostas pelos moradores funcionando também como
ferramentas de educação ambiental e nutricional e espaços
de formação para Hortelões e moradores do Bairro.
3000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
1500
1, 2, 3

Actividades Desportivas ao ar livre
Realização de aulas ao ar livre para moradores do Bairro
envolvendo todos os potenciais interessados de forma a
promover a saúde física, psíquica e social dos
participantes.
1 Professora de Ginástica

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Promover a saúde física, psíquica e social de todos os
participantes bem como melhorar o relacionamento entre os
moradores, parceiros e visitantes do Bairro da Horta Nova.
3000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
30

Objectivos especificos para que
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concorre

Actividade 14
Descrição

Recursos humanos

2, 3

Sardinhada Comunitária
Realização de uma Sardinhada Comunitária envolvendo os
moradores do Bairro na concepção, organização e avaliação
da iniciativa.
2 técnicos, pelo menos, de cada uma das entidades
participantes

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 15
Descrição

Recursos humanos

Concretizar uma actividade comunitária, com uma adesão
superior a 75% dos moradores, de vários lotes e Hortelões
das Hortas Comunitárias.
6500.00 EUR
Mês 1
Pontual
1500
1, 2, 3

Conselho de Parceiros
Reunião mensal envolvendo todas as entidades parceiras do
projeto com o objetivo de coordenar todo o trabalho,
avaliar o projeto de uma forma permanente, redefinir
prioridades e auto-formar dada a interdisciplinaridade dos
intervenientes.
Todos os elementos das entidades parceiras e promotora
envolvidas no projeto

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

Capacitação de agentes locais para o trabalho comunitário
em parceria
1500.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mensal
25
1, 2, 3

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
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)

----------

16

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

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

----------

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

----------

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

12000.00 EUR

Encargos com pessoal externo

35000.00 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR
3000.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0.00 EUR

Equipamentos

0.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade

Junta de Freguesia de Carnide
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Valor

50000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
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
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

APOD - Horta Nova
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
ARPIC
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Associação de Pais da Horta Nova
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Cooperativa Horas de Sonho
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
GAC - Sol Nascente
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Associação Mãos do Mundo
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

NUPIC
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)

Entidade

Plataforma 285

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Junta de Freguesia de Carnide
Não financeiro
10800.00 EUR
3 técnicos a 25% do seu tempo (12 meses x 300 euros x 3
técnicos)

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

68000 EUR

Total dos Destinatários

4340
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