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IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Bairro Padre Cruz Solidário
16. Padre Cruz
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Sendo o Bairro Padre Cruz o maior Bairro Municipal da
Península Ibérica, com cerca de 7000 habitantes, e com
historial de continuados processos de realojamento urge a
continuidade de um trabalho efectivo com a população.
Vivemos actualmente um dos mais complexos processos de
realojamento com todas as especificidades que esta situação
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exige. Estamos a falar de uma população muito idosa. Cada
vez mais, surgem situações de difícil resolução com idosos
que, não possuem rede de suporte familiar, evidenciam uma
vida solitária, social e emocionalmente isolada, residem
sozinhos em habitações que se degradam com o passar dos
anos e com pouco conforto, principalmente se considerarmos
a zona de alvenaria do Bairro.
É com estas preocupações que nos deparamos com um aumento
de contextos de exclusão social e vulnerabilidade. É
importante ainda a continuidade do investimento na maior
coesão social e territorial valorizando e harmonizando as
diferentes realidades do Bairro.
Existe uma necessidade de realizar um trabalho continuado e
coerente proporcionando espaços de conversa e capacitação
entre vizinhos. As edições anteriores do BIP ZIP
conseguiram colmatar a necessidade de investimento na
auto-organização dos lotes e na criação das Comissões de
Lote. Torna-se agora fundamental investir na capacitação e
sensibilização dos moradores, com metodologias
participativas, formando-os e motivando-os para continuarem
a desenvolver a sua auto-sustentabilidade e autonomia nos
processos de decisão.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
Promover a humanização e o investimento numa resposta
complementar às respostas sociais já existentes e colmatar
novas necessidades, problemas e desafios novos com enfoque
no apoio aos idosos e a famílias desfavorecidas abrangidas
pelo processo de requalificação a decorrer no Bairro Padre
Cruz. A par deste apoio bastante considerável os objectivos
gerais do projecto ainda se focam bastante na capacitação e
acompanhamento das dinâmicas de participação, cidadania,
democracia e de trabalho em rede visto que contemplam todas
as forças vivas com intervenção no Bairro.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Criar o SOS Carnide - Serviço de Oficinas Solidárias, uma
nova resposta social de apoio complementar ao processo de
requalificação do Bairro Padre Cruz. Actualmente a Junta de
Freguesia assume a responsabilidade de apoiar a população
nas mudanças de habitação deparando-se com uma questão que
se prende com a necessidade de apoio dos beneficiários do
processo de realojamento em pequenas obras de reparação,
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como sejam, por exemplo: a substituição de uma lâmpada, de
uma torneira; a colocação de um candeeiro no tecto; o
arranjo de um autoclismo; a colocação de apoios na
banheira, a reparação de um estore ou a substituição de uma
fechadura; entre outros pequenos arranjos, necessários à
indispensável qualidade de vida dos idosos e das famílias
desfavorecidas.
Sustentabilidade

A Junta de Freguesia compromete-se a assegurar os recursos
financeiros necessários para a continuidade do SOS Carnide
– Serviço de Oficinas Solidárias até, pelo menos, final de
2017.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Promover e valorizar uma imagem agradável e positiva do
Bairro Padre Cruz como polo facilitador de um conjunto de
dinâmicas culturais, sociais e desportivas, tendo como
espaços privilegiados o Centro Cultural de Carnide, o
Espaço Comunitário, a Biblioteca Natália Correia e o
Pavilhão Desportivo, para usufruto dos moradores do bairro,
da freguesia e da Cidade de Lisboa.

Sustentabilidade

Os parceiros locais comprometem-se, através de protocolo de
colaboração a assinar com a Junta de Freguesia de Carnide,
a assegurar uma actividade regular no Bairro, pelo menos,
até 2017.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Desenvolver um acompanhamento próximo e individualizado,
numa dinâmica participativa, de Conversas entre Vizinhos,
com acções de educação vivencial investindo-se na
capacitação e sensibilização dos moradores, formando-os e
motivando-os para continuarem a desenvolver a sua
auto-sustentabilidade e autonomia nos processos de decisão.

Sustentabilidade

Os parceiros locais comprometem-se, através de protocolo de
colaboração a assinar com a Junta de Freguesia de Carnide,
a assegurar as Conversas entre Vizinhos, pelo menos, até
2017.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Conversas entre Vizinhos
Conversa entre Vizinhos é uma dinâmica de reforço da rede
informal de suporte tão essencial num Bairro com as
características e dimensões do Bairro Padre Cruz. Uma
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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 lote a lote, educando de forma vivencial, ao mesmo
tempo que se investe na capacitação e sensibilização dos
moradores, formando-os e motivando-os para continuarem a
desenvolver a sua auto-sustentabilidade e autonomia nos
processos de decisão.
Recursos humanos

2 membros da Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz
2 elementos, pelo menos, de cada uma das instituições
parceiras.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Participação e adesão às Conversas entre Vizinhos em, pelo
menos, 75% dos lotes do Bairro.
3190.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário

Nº de destinatários

3500

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

Actividade 2
Descrição

SOS Carnide - Oficinas Solidárias
O SOS Carnide - Serviço de Oficinas Solidárias, representa
uma significativa resposta complementar ao processo de
requalificação do Bairro Padre Cruz. Surge da necessidade
premente de apoio aos beneficiários do processo de
realojamento em curso em pequenas obras de reparação, como
sejam, por exemplo: a substituição de uma lâmpada, de uma
torneira; a colocação de um candeeiro no tecto; o arranjo
de um autoclismo; a colocação de apoios na banheira, a
reparação de um estore ou a substituição de uma fechadura;
entre outros pequenos arranjos, necessários à indispensável
qualidade de vida dos idosos e das famílias desfavorecidas.
Sabemos que por vezes, são situações simples e sem grande
expressividade a nível financeiro, mas que os idosos, além
de não as puderem fazer sozinhos, não têm mais ninguém a
quem recorrer. O projecto contará com uma viatura
devidamente equipada, com algumas ferramentas, e um técnico
coadjuvado por um voluntário disponível para deslocações a
todo o Bairro auxiliando todos os que precisam.
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Recursos humanos

Pelo menos, 1 elemento, habilitado a proceder a pequenas
reparações
1 Voluntário

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Realização diária de pequenas reparações a, pelo menos, 5
utilizadores
20340.00 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
Diário

Nº de destinatários

1200

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Memórias do nosso futuro...
"Memórias do nosso futuro..." é uma actividade que parte da
simbiose entre o passado e o presente, entre o que é o
indivíduo hoje e o que ele será no futuro na sua relação
com o Outro e com a comunidade partilhada. Tendo como
objectivo central a realização de uma Performance Artística
partindo da ideia central do livro "Histórias e Memórias do
B.º Padre Cruz", os participantes envolvem-se como agentes
criadores transportando para o palco a voz da sua
comunidade a partir de diferentes expressões artísticas.
"Memórias do nosso futuro..." assume-se, assim, como uma
transformação estética e artística enquanto modo de
participação cívica e comunitária e como uma iniciativa
social empreendedora, na medida que se desenvolvem
competências individuais, sociais, comunitárias e
profissionais, gerando vias de potencial divulgação e
sustentabilidade, que possam cimentar uma imagem positiva
dos jovens, e dos menos jovens e da comunidade local e
abrir novos espaços para a concretização criativa de
processos de inclusão social pela arte.
Tem como ponto de partida a necessidade de promover o
verdadeiro diálogo intercultural e intergeracional no B.º
Padre Cruz, que se constitui como um espaço e lugar de
encontros e desencontros, mas, sobretudo, de convivialidade
de múltiplas culturas, de idades, de idiomas e de crenças.
3 formadoras que pretendem acompanhar os participantes em
todas as fases de desenvolvimento do projecto.
É aberto à comunidade tendo como número máximo de
participantes por performance artística 12 participantes.
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Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

A actividade "Memórias do nosso futuro..." visa através de
um trabalho continuado, mobilizar os jovens e os menos
jovens do B.º Padre Cruz, para as práticas artísticas, numa
perspectiva de intervenção e inclusão através da arte. A
acrescer a este aspecto, esta actividade pretende
potenciar, valorizar e capacitar os participantes
envolvendo-os com a História do bairro.
Em suma, pretende-se suscitar o gosto e potenciar as
práticas artísticas, e as suas possibilidades de inserção,
fomentando o empreendedorismo artístico comunitário.
Pretende-se que as crianças, adolescentes e adultos
envolvidos no processo de criação experimentem trabalhar
nas diversas áreas que constituem e constroem o espectáculo
teatral: o texto, o cenário, os figurinos, a luz, a música
e o trabalho dos actores num espectáculo realizado com eles
e para eles.
O objectivo artístico principal passa por apresentar 3
performances teatrais por ano, onde grupos até 12
participantes (diferentes ou não nas três apresentações)
possam apresentar ao público em geral o trabalho
desenvolvido nesta actividade.
2320.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
48
2, 3

Percussão e expressão corporal
As Oficinas de Percussão e Expressão Corporal são baseadas
em elementos da Cultura Afrodescendente dos Países de
Língua Portuguesa. O contributo é dado por imigrantes de
origem africana e brasileira, residentes e ou actuantes no
B.º Padre Cruz que pretendem dividir, com o público local,
a sua cultura musical e performativa. No corpo das Oficinas
estão contidas expressões artísticas como o funaná, a
kizomba, a capoeira, o frevo, o maculelê que envolvem, em
simultâneo, a aprendizagem de instrumentos de percussão,
bem como, a de movimentos expressivos dos respectivos
ritmos. A actividade pretende inserir os jovens do Bairro,
bem como atrair público de outros locais da freguesia de
Carnide. Para além de fornecer aos habitantes locais uma
actividade cultural nova, abrangente pretende-se reforçar a
participação do público imigrante local na dinamização de
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actividades culturais que lhes são familiares integrando-os
como elementos fundamentais na promoção da vida
socio-cultural do Bairro.
Recursos humanos

2 Dinamizadores da Associação Cultural Ginga Brasil, bem
como moradores e residentes do Bairro interessados pela
actividade.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Sabemos que no B.º Padre Cruz reside uma considerável
população imigrante de várias origens. Entretanto, este
público, regra geral, não é alvo de atenção específica.
Assim sendo, os resultados que esperamos com a
concretização desta actividade prendem-se, num primeiro
momento, com a mobilização da população imigrante do Bairro
e a sua integração em actividades dinamizadas localmente.
Pretende-se ainda uma troca de saberes culturais
enriquecedora para a vida cultural do Bairro e para a
valorização da auto-estima pessoal e colectiva dos
imigrantes residentes no Bairro e na Freguesia.
1740.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
100
2, 3

Comunidade c`Arte
"Comunidade com Arte" é uma actividade de envolvimento e de
participação da Comunidade em acções culturais e no
desenvolvimento e dinamização das artes circenses, de forma
integrada e abrangente, no Bairro Padre Cruz, promovendo a
formação pela arte, a criatividade mas também (e muito
importante!) um conjunto de competências escolares.
1 Formador (responsável por toda actividade) da Tenda
1 Coordenador (responsável por toda a coordenação da
actividade e organização logística) da Associação Tenda

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

A actividade que se propõe realizar tem que ver não só com
competências artísticas mas também com uma forte ligação a
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competências escolares utilizando a arte como forma de
facilitar e motivar para os estudos. Esta é uma actividade
muito apreciada por crianças e famílias do Bairro, até por
questões afectivas, sendo uma excelente actividade de
promoção dos estudos. Pretende-se envolver não só as
crianças e jovens, mas também as suas famílias e a
comunidade que ajudarão a construir, por exemplo, os fatos,
adereços e cenários para as apresentações públicas do
trabalho desenvolvido ao longo das aulas.
Pretende-se ainda que estas crianças e jovens possam, eles
próprios, dinamizar acções culturais junto da comunidade do
Bairro.
A criação de parcerias com outros Bairros é ainda ponto
central desta actividade promovendo o trabalho desenvolvido
e estabelecendo trocas de conhecimentos que podem, de certa
forma, alterar alguns hábitos de convivência e de
relacionamento social.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

3750.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
30
2, 3

Bom dia, vizinho!
"Bom dia, Vizinho!" é uma actividade comunitária de rua com
muita animação e com almoço partilhado entre os moradores e
os parceiros locais. Os vários parceiros dinamizarão um
conjunto de actividades mais significativas e que integram
os seus projectos. Os moradores do B.º serão convidados a
partilhar um prato/sobremesa confeccionados pelos próprios,
de preferência um prato típico da região de onde são
originários. Uma actividade com animação musical, bancas
com produtos artesanais, quermesse, espaços sob a gestão
das actividades de todos os parceiros, pinturas faciais,
modelagem de balões, insufláveis, teatro, desporto bem como
uma zona de bricolage, entre outros. No culminar da
actividade será projectado o filme alusivo à "História do
Bairro Padre Cruz, um Bairro que seja nosso!".
10 Técnicos da Associação Azimute Radical
Pelo menos, 3 elementos de cada uma das instituições
parceiras.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Espera-se com esta actividade comunitária promover a união
dos moradores do B.º Padre Cruz, promover a partilha,
reviver as antigas práticas de boa vizinhança, dinamizar o
comércio local e tradicional bem como dar a conhecer o
trabalho das várias associações parceiras no Bairro.
2480.00 EUR
Mês 1
Pontual

Nº de destinatários

1500

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

BPC Radical
Realização de um Fotopaper, integrado nas Comemorações do
Dia Mundial da Juventude, alusivo aos momentos Históricos
do B.º Padre Cruz com a dinamização de inúmeras actividades
desportivas e radicais nas várias estações. Para além de
diversas actividades destacamos a montagem da Torre de
Multiactividades para animação das crianças, dos jovens e
dos adultos participantes na referida actividade.
10 Técnicos da Associação Azimute Radical
Pelo menos, 3 Técnicos das várias entidades parceiras

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Com a concretização desta actividade espera-se que as
crianças, jovens e adultos participantes consigam vivenciar
verdadeiros momentos de animação assim como o reforço e a
criação de laços de amizade e de pertença ao Bairro e à
Comunidade, desenvolvimento de sentimentos e reconhecimento
do trabalho em equipa bem como dar a conhecer o Património
e a História do B.º Padre Cruz.
1000.00 EUR
Mês 1
Pontual
200
2, 3
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Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

"Mais Equipa Melhor Bairro"
O Futebol de Rua consiste numa metodologia de intervenção
social que pretende trabalhar as áreas da saúde, dos
estilos de vida saudáveis, igualdade de oportunidades e de
género, diálogo intercultural, inclusão social, promoção de
valores de paz, solidariedade, responsabilidade social e do
desenvolvimento humano. O jogo é assim visto como o
contexto ideal para trabalhar e consolidar tópicos como
confiança, comunicação, cooperação, afirmação, auto-estima,
tolerância à frustração, gestão de conflitos, espírito de
equipa, permitindo aos jogadores munirem-se de ferramentas
para a vida em sociedade. O treino de competências pessoais
e sociais surge integrado nos treinos desportivos, daí a
denominação de treinos socio-desportivos. Os torneios
comunitários têm como missão gerar momentos gregários em
torno de um mote ou tema festivo, estimulando quer a
prática desportiva quer a dinamização comunitária e
complementam a missão social dos treinos com uma porção de
competição saudável e de lazer. Assim, "Mais Equipa Melhor
Bairro" parece-nos uma actividade extremamente importante e
aliciante para os jovens do B.º Padre Cruz. Para além dos
treinos semanais a actividade culminará com um Torneio
Comunitário de Futebol de Rua para celebração do Dia
Europeu do Vizinho.
Um monitor Sociodesportivo
Voluntários para a organização do Torneio
População e parceiros locais

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Com a realização desta actividade espera-se o
desenvolvimento de competências pessoais e sociais pelo
menos, a 30 crianças e jovens do Bairro através da
metodologia sociodesportiva de Futebol de Rua
(desenvolvimento motor e cognitivo, hábitos de higiene,
assertividade, comunicação verbal e não verbal, gestão de
conflitos, espírito de equipa e comunitário e cooperação);
Mobilização dos moradores e da comunidade do B.º Padre Cruz
para a participação e dinamização comunitária (envolvimento
dos mesmos na organização e dinamização do Torneio
Comunitário).

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

2610.00 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 9
Descrição

Recursos humanos

2, 3

RE.criarOFICINAS SOCIAIS CRIATIVAS
RE.criar - Oficinas Sociais e Criativas são espaços,
destinados a jovens em risco de exclusão social ou a
pessoas em situação de desemprego, que com uma abordagem
acerca da sensibilização para os assuntos relacionados com
a protecção ambiental, empreendedorismo e a economia verde
através de projectos de “UP-reciclyng” permitem a
identificação e capacitação de artesãos urbanos locais, a
criação de uma marca de artesanato local assim como a
gestão e dinamização de uma rede de artesãos locais.
3 técnicos da Wakeseed - Sustentabilidade e Desenvolvimento
Pessoal e Comunitário

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10
Descrição

Com a realização da actividade "RE.criar - Oficinas Sociais
e Criativas" espera-se aumentar a capacitação dos
participantes no âmbito da sustentabilidade e no
desenvolvimento pessoal e comunitário proporcionado-lhes
experiências na construção partilhada de uma rede de
artesãos locais.
2610.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
25
2, 3

OPEN STAGE ENERGIAS BIP/ZIP!
OPEN STAGE ENERGIAS BIP/ZIP! É uma actividade inclusiva que
aposta no "aliciar" sempre e com força, a que quem é de
fora do B.º Padre Cruz, também visite, viva e sinta o
Bairro e as suas dinâmicas.
Pretende-se trabalhar e ter efeito nos estigmas que
acompanham o Bairro há vários anos. Assim realizar-se-á uma
actividade que põe em relação os vários projectos BIPZIP
das várias zonas da Cidade de Lisboa. A ideia é articular
no sentido de envolver outras instituições e projectos BIP
ZIP bem como os seus grupos, artistas vários, amadores ou
profissionais, criando um verdadeiro "OPEN STAGE BIPZIP".
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No fundo, tratar-se-á da criação de um Festival que reunirá
vários participantes dando-lhes oportunidade para que
apresentem os seus espectáculos no Centro Cultural de
Carnide. Será uma excelente oportunidade de encontro
artístico e cultural promovendo um intercâmbio no Bairro,
contribuindo naturalmente para novas e produtivas
SI.ENERGIAS BIP/ZIP.
Recursos humanos

4 técnicos da Umbigo - Companhia de Teatro

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 11
Descrição

Recursos humanos

Espera-se com a realização desta actividade a criação de um
evento histórico BIP/ZIP bastante participado e dinâmico
que envolva os vários projectos BIP/ZIP de índole artística
e cultural existentes na Cidade de Lisboa. Pretende-se
ainda a partilha de actividades bem como as boas práticas
num espaço onde os vários projectos se podem mostrar ao
público em geral. A realização deste evento, tornando-o num
objectivo interessante, apelativo para os parceiros da
cidade, fazendo dele uma referência, indo ao encontro da
filosofia das sinergias BIP/ZIP. No fundo, uma festa de
cultura regular e de partilha.
1480.00 EUR
Mês 1, Mês 2
Mensal
200
2, 3

BPC Artes Cénicas
Trata-se de um projecto eminentemente cultural, que promove
a reunião da comunidade do B.º Padre Cruz integrando-a com
pessoas de vários outros pontos da Cidade de Lisboa e da
Freguesia e de todas as idades através da arte do Teatro.
Um projecto que se foca no atingir de horizontes que vão
para lá do Bairro, desafiando o grupo de participantes para
apresentações de espectáculos em regime de intercâmbio com
outras associações de Lisboa e também de todo o País, dando
a conhecer o seu trabalho a outras comunidades, numa
relação de constante partilha. Acreditamos que com esta
dinâmica o entusiasmo e a motivação dos participantes está
completamente garantida unindo e solidificando o trabalho a
concretizar.
4 técnicos da Umbigo - Companhia de Teatro
Grupo aberto sem limites de idades nem número limite de
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participantes
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 12
Descrição

Recursos humanos

Espera-se que esta actividade atinja uma afirmação cada vez
mais sólida, ao longo do tempo, bem como alguma evolução
das competências artísticas dos participantes. Espera-se
ainda apresentar espectáculos criando diversas produções,
sempre com uma estratégia de "misturar" gentes do B.º Padre
Cruz com outras pessoas de todas as idades, oriundas de
outros locais, trazendo estas ao Bairro, desmistificando
cada vez mais o estigma instalado neste Bairro.
2000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
30
2, 3

Há Marionetas no Mercado!
"Há Marionetas no Mercado" é uma actividade que resulta de
intervenções artísticas e de sensibilização social,
utilizando as marionetas em várias escalas. Pretende-se
atrair a comunidade ao Mercado criando situações de
surpresa e inesperadas. Através de iniciativas pontuais
promover o mercado como ponto de encontro e de referência
promovendo acções
nas diferentes lojas (lavandaria,
papelaria, mercearia, café...). Divulgar iniciativas dos
parceiros. Cativar afilhados para a participação
interventiva.
E ainda em algumas Noite de Lua Cheia haver um "convidado
especial" - um morador no bairro - um 'padrinho' ou
'madrinha' daquela noite. Em 5-10 minutos conta quem é, o
que faz... e, eventualmente contar uma história pessoal,
uma memória, um episódio de vida, um objecto ligado ao
Bairro.
5 Técnicos da Lua Cheia teatro para todos

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Espera-se que com esta actividade se consiga promover a
valorização da cultura gastronómica e do património com
forte participação da comunidade local, dinamizar as
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relações de inter-ajuda, cumplicidade e vizinhança através
recolha e registo de receitas, segredos e memórias e
motivar a Comunidade para a valorização dos respectivos
saberes-fazeres associados à gastronomia e à culinária.
Espera-se ainda fortalecer laços intergeracionais a
propósito da partilha de Estórias e de Sabores e criar
momentos-convívio e espectáculos comunitários com impacto
junto da comunidade residente e visitantes.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 13
Descrição

Recursos humanos

3480.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
500
2, 3

Torneio d`Amizade
O "Torneio de Futsal d`Amizade" pretende ser uma actividade
que permitirá, através da prática do Futsal, fomentar e
alargar a amizade em torno do B.º Padre Cruz e dos seus
participantes.É ainda objectivo primordial o dar a conhecer
o Pavilhão Desportivo do B.º Padre Cruz e todas as
actividades que aí se desenvolvem bem como promover-se um
intercâmbio com outras Equipas que participarão no Torneio.
6 Técnicos do Grupo Recreativo Escorpiões Futebol Clube
Várias equipas participantes

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Com a realização do "Torneio de Futsal D`Amizade" espera-se
conseguir promover um momento de desporto e competição
saudável mas também um Torneio onde os valores de justiça
desportiva e de "fair-play" estejam subjacentes e levados
muito a sério por todos os participantes, equipas técnicas
e público presente.
1500.00 EUR
Mês 1
Pontual
50
2, 3
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Actividade 14
Descrição

Recursos humanos

BIP ZIP musical
BIP ZIP musical é uma actividade de ensino e iniciação
musical, em regime individual, com o acompanhamento de um
Professor. Os alunos irão progredir nas suas aprendizagens
consoante as suas capacidades musicais e o seu empenho.
Pretende-se criar uma rotina saudável de articulação com a
Escola de referência das Crianças e Jovens no sentido de se
trabalharem para além das competências musicais também as
competências escolares.
1 Técnico da Associação de Pais e Encarregados de Educação
do Bairro Padre Cruz

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 15
Descrição

Recursos humanos

Com a actividade "BIP ZIP musical" pretende-se promover a
inclusão social das crianças e jovens do Bairro
economicamente mais desfavorecidos e problemáticos,
combater o abandono e o insucesso escolar, promover o
trabalho de grupo, a disciplina e a responsabilidade para
uma melhor cidadania, aproximar e envolver os pais no
processo educativo dos filhos e promover o acesso a uma
formação musical que seria impossível para uma parte
significativa das Crianças e Jovens que vivem no B.º Padre
Cruz.
1500.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
25
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)

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

Capacitação de agentes locais para o trabalho comunitário
em parceria
0.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
25
1, 2, 3

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 /
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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

----------

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

----------

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

0.00 EUR

Encargos com pessoal externo

29660.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0.00 EUR
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Equipamentos

20340.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Carnide
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

Associação de Moradores Bº. Padre Cruz
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Associação Nacional de Futebol de Rua
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Associação Tenda
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Associação Azimute Radical
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Wakeseed
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
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12 meses x 5 euros)
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

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

Entidade

Os Inadaptados

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)
Lua Cheia - Teatro para todos
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)

Entidade

Restos de Nada

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade

900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Associação de Pais - Bº. Padre Cruz
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Grupo Recreativo Escorpiões
Não financeiro
900.00 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Junta de Freguesia de Carnide
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
10800.00 EUR
3 técnicos da autarquia 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

70700 EUR

Total dos Destinatários

7463
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