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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Grupo Dramático e Escolar "Os Combatentes"

Designação

Sporting União Fonte Santense

Designação

Junta de Freguesia da Estrela

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

APERG - Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos da Escola Básica do 1º Ciclo e com Jardim de
Infância Engenheiro Ressano Garcia

Designação

Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos

Designação

Anzol Castiço

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Possidónio + Ativa
54. Rua Possiodónio da Silva
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

De acordo com os Censos 2011, o território tem cerca de
1468 habitantes dos quais cerca de 18% abaixo dos 24 anos,
9% de desempregado e 32% de reformados, o que indica a
existência de muitas famílias vulneráveis e expostas a
fatores adversos. Para além disso, o bairro apresenta uma
lacuna de respostas locais às necessidades, uma vez que a
oferta existente situa-se na periferia. Dos diagnósticos
participativos realizados na CSF e em reuniões (4) de
moradores, identificaram-se estes problemas: as
crianças/jovens ficam na rua; elevada taxa de abandono
escolar e de gravidez precoce; dificuldades económicas das
famílias; pouco acesso a recursos e serviços.
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Foi também possível identificar potencialidades,
nomeadamente um forte espirito de identidade e comunidade,
líderes informais reconhecidos, forte mobilização p/
atividades colectivas, 2 abl’s com vontade de se
revitalizarem, recursos na periferia com elevado potencial
(Tapada Necessidades) e a identificação da zona c/
prioritária p/ 3 organizações de suporte de relevo- Junta
de Freguesia e Agrupamentos de Escolas.
A partir da sua vivência diária no bairro, os dirigentes
associativos empenhados em responder às necessidades da sua
comunidade –sentiram que era fundamental complementar a
acção das organizações criando uma resposta atípica e leve,
que assenta na proximidade e na vizinhança e nos recursos
que já existem – espaços públicos, parcerias, diversidade
cultural e geracional, voluntariado, e reaproveitamento de
recursos.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Inclusão e Prevenção
Jovens
Pretende-se com este projecto, contribuir para uma maior
inclusão social das crianças, jovens e famílias da zona da
Possidónio da Silva, através da construção participada de
respostas de proximidade que valorizem a forte identidade e
sentido de pertença da comunidade, a diversidade cultural,
social e geracional existente, assim como a capacidade de
mobilização dos líderes e das organizações locais para a
ação coletiva e a diversidade institucional da zona
envolvente.
Tendo como tema base a Inclusão e Prevenção de jovens
(público prioritário), o presente projeto tem 3 linhas de
intervenção interligadas entre si: 1) a criação de novas
respostas de proximidade para a ocupação dos jovens a
partir do reforço das estruturas de base local, nas quais a
população juvenil tem forte identificação; 2) a aproximação
de organizações de natureza institucional numa perspetiva
de aumentar o acesso da população aos serviços e assim
reforçar a sua integração e cidadania na sociedade; 3) o
reforço da articulação dos diferentes atores locais e
externos com o objetivo de ter uma visão integrada do
território, suas potencialidades e necessidades, assim como
um planeamento integrado das ações a desenvolver.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

O Passaporte “Possidónio + Ativa”, pretende promover a
criação de um programa de atividades em diversas áreas
(desportivas, culturais, sociais e educativas), cuja
natureza ocupacional e pedagógica permita responder aos
desafios de exclusão social, de insucesso e abandono
escolar das crianças e jovens, numa lógica de
complementaridade às respostas formais existentes. O
programa será construído a partir de metodologias de
educação não formal aliadas à prática do desporto e/ou
artes, com uma estrutura leve e assente nos recursos
(materiais e humanos) já existentes na comunidade. A partir
de uma inscrição inicial no Programa “Passaporte Possidónio
+ Ativa”, as crianças e jovens podem escolher um dos
módulos ocupacionais disponíveis (Taekw., Dança, Futebol e
Teatro), assim como integrar a atividade de apoio ao estudo
cuja frequência é complementar. O acompanhamento do
percurso de cada participante é feito pelos monitores das
atividades (escolhidos a partir da comunidade local)
através da atribuição de um passaporte, no qual são
registadas as participações de cada um e a respetiva
evolução escolar (em articulação com o apoio dado pelos
Agrupamentos de Escola). A evolução
escolar/artística/desportiva de cada jovem será premiada
com a atribuição de prémios de mérito e com a participação
em convívios, demonstrações e competições fora do bairro.

Sustentabilidade

- Construção do Projeto a partir das “vontades” dos
moradores/organizações locais
- Relações de proximidade e solidariedade informal entre
moradores
- Mobilização de moradores na animação das atividades
- Utilização de uma factividade agregadora (desporto) para
mobilizar participantes
- Utilização dos recursos das organizações locais (espaços,
equipamentos, voluntários)
- Diversidade e complementaridade dos recursos dos
parceiros locais
- Criação de um grupo territorial no quadro da CSF da
Estrela
- Voluntariado juvenil organizado na dinamização das
atividades (apoio escolar)
- Integração do território numa zona nobre da cidade e seu
potencial de mobilização de recursos
- Processo de capacitação das organizações de base local /
Apoio técnico K’CIDADE
- Mobilização do apoio de empresas no âmbito da SER
- Organização de atividades de angariação de fundos

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Aumentar a capacidade dos moradores da zona da Possidónio
da Silva para uma participação cidadã mais ativa na
resolução dos problemas da sua comunidade, através da
criação de oportunidades de maior acesso a serviços, assim
como a auto-organização para realização de atividades e
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projetos que visem a melhoria da vida no bairro e o reforço
do trabalho em rede das organizações locais com as
organizações da zona envolvente e de toda a freguesia da
Estrela.
Pretende-se desenvolver um conjunto de acções de natureza
comunitária de base territorial que de forma integrada
promovam o reforço de competências dos agentes locais para
uma maior cidadania: 1) Espaço Comunitário – Casa Âncora;
2) Capacitação do tecido associativo local; 3) Grupo de
trabalho territorial da Possidónio da Silva; 4) Assembleias
Participativas; 5) Metodologia PIC. Estas ações irão
integrar a valorização dos recursos locais, com
investimentos já planeados para o território por parte da
Junta de Freguesia e do CLDS+ do Vale de Alcântara.
Sustentabilidade

- Elevada taxa de mobilização da comunidade da Possidónio
para a ação coletiva
- Centralidade do território e recursos existentes (ex:
Tapada das Necessidades)
- Manifesto interesse das organizações e consciência das
vantagens do trabalho em rede
- Reforço da necessidade de partilha de recursos das
organizações no atual contexto de crise
- Integração do grupo de trabalho na CSF da Estrela
- Zona da Possidónio da Silva identificada como prioritária
para as organizações de suporte
- Mobilização de recursos da Junta de Freguesia da Estrela
para o Espaço Comunitário
- Ação integrada com a equipa do K’CIDADE/CLDS+ do Vale de
Alcântara nas ações de capacitação organizacional

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Passaporte – Taewkdow
O Grupo Dramático e Escolar “Os Combatentes” já proporciona
à população a prática de uma modalidade olímpica designada
por Tae Kwon Do, com resultados muito positivos. Esta
atividade entende o desporto como um contexto de
intervenção para o ensino e aprendizagem de competências de
vida. Partindo de uma modalidade desportiva atrativa, a
intervenção com os jovens pretende aumentar os
comportamentos de promoção da saúde e, simultaneamente,
diminuir comportamentos de risco. Pretende-se alargar o
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universo dos participantes, com o objetivo de desenvolver a
prática da modalidade com outros jovens que devido à sua
condição socio económica não têm tido acesso a este
desporto.
Recursos humanos

1 Professor
1 Monitor auxiliar
1 Dirigente Associativo voluntário

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

1. Integração de 20 crianças e jovens que por motivos de
fragilidade socioeconómicas não teriam acesso à atividade
na vertente divulgada ao público em geral;
2. Desenvolvimento de competências pessoais e sociais
através da prática do desporto;
3. Promoção de estilos de vida saudáveis e prevenção de
comportamentos de risco em 20 crianças e jovens;
4. Articulação da actividade desportiva com os resultados
escolares e a actividade de apoio educativo
9810.00 EUR
Mês 2, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
20
1

Passaporte - Academia de Dança
Considerando o forte potencial de mobilização que a prática
desportiva do Clube Desportivo Fonte Santa tem na
comunidade da Possidónio da Silva (momento de encontro
semanal de toda a comunidade que acompanha os jogos),
pretende-se criar uma academia de “cheers leaders” local,
através da dinamização de um atelier de ginástica
acrobática/dança/música, especialmente dirigida a mães e
filhas (considerando que existem muitas mães muito jovens).
A partir da realização regular deste atelier (depois de
realizadas demonstrações nas escolas e nos momentos de
férias desportivas), pretende-se reforçar as competências
pessoais e sociais dos jovens (assiduidade, pontualidade,
disciplina, tomada de decisão, espirito de entre-ajuda e
equipa, etc), assim como a sua integração e valorização na
comunidade local (no bairro e fora dele). A constituição de
uma academia de “cheersleadres” irá incluir igualmente
todas as atividades de construção da identidade, tais como
nome, imagem, coreografia, roupa, etc, cujo processo será
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liderado pelas jovens em colaboração com uma das líderes
locais (monitora de ginástica). Este atelier é uma das
atividades que fazem parte integrante do Programa “
Passaporte da Possidónio”, cuja articulação com a atividade
de apoio educativo será realizada através dos técnicos do
Espaço Comunitário.
Recursos humanos

1 monitor de ginástica/dança
2 dirigentes associativos voluntários

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

1. 1 academia de dança organizada
2. Identidade da equipa criada de forma participada
3. 1 workshop de base semanal c/ 15 participantes regulares
4. 10 demonstrações feitas

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

11841.00 EUR
Mês 2, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
20
1

Passaporte -Teatro
Realização de oficinas de animação teatral, em três grupos
distintos de crianças, desenvolvendo um projeto por grupo
em cada período letivo, ao fim do qual cada grupo elabora
uma exposição fotográfica e a apresentação pública do seu
projeto. Os projetos a apresentar serão escolhidos pelos
alunos e terão uma componente temática (ex: Natal,
Primavera) e de base local, procurando reforçar o
conhecimento e a identidade que as crianças e os jovens têm
do seu próprio bairro (ex: "O Natal na Possidónio no início
do séc. XX"; "Vamos descobrir a Primavera na Tapada das
Necessidades”). Esta atividade terá uma componente inicial
itinerante pelas escolas e actividades de férias, de modo a
dar a conhecer aquilo que pretende fazer e angariar alunos
para as oficinas.
1 monitor
1 Dirigente Associativo Voluntário

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

1. 1 atividade de teatro de base regular
2. 3 peças / exposições fotográficas realizadas
3. Recolha de elementos significativos da história do
bairro
4. Desenvolvimento de aptidões performativas, de
comunicação dos participantes
5. Melhoria da relação interpessoal dos jovens com a sua
comunidade
6130.00 EUR
Mês 2, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
45
1

Passaporte-Escolinha de Futsal
Criação de uma escolinha de futsal para crianças dos 6 aos
16 anos a partir da enorme mobilização que a equipa senior
do Fonte Santa tem provocado na comunidade que acompanha os
jogos em família. A escolinha vai ser orientada por jovens
adultos da comunidade numa lógica de valorizar os recursos
endógenos.
1 treinador
1 monitor
1 Dirigente Associativo Voluntário

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

1. Integração de 25 crianças em actividade desportiva
regular e que de outra maneira estariam na rua.
2. Desenvolvimento de competências pessoais e sociais
através da prática do desporto;
3. Promoção de estilos de vida saudáveis e prevenção de
comportamentos de risco em 25 crianças;
4. Articulação da actividade desportiva com os resultados
escolares e a actividade de apoio educativo
5. Envolvimento das famílias na organização das actividades
de suporte da escolinha
5638.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

25
1

Passaporte - Apoio Educativo
Considerando as características da população jovem da
Possidónio, o modelo de apoio educativo a desenvolver será
construído de acordo com as necessidades identificadas, em
conjunto com a comunidade educativa envolvente
(Agrupamentos de Escolas Manuel da Maia e Josefa d’Óbidos)
e após a visita a projetos que aliam a componente
desportiva/artística e educativa (ex.: Escolinhas de Rugby
– Galiza e Alta de Lisboa; Fundação Benfica; Espaço Jovem
da Outorela/Portela, etc…). Pretende-se desenvolver uma
metodologia de estímulo à aprendizagem através de
experiências positivas envolvendo todos os intervenientes
(escola, família e comunidade). O apoio educativo será
operacionalizado através de diferentes ferramentas de
aprendizagem aplicadas individualmente e em grupo em
sessões regulares. Como complemento das metodologias de
sala, pretende-se proporcionar aos participantes o contacto
e a partilha com projetos/experiências educativos a
decorrer noutros territórios, bem como o acesso a recursos
educativos externos (ex.: pavilhão do conhecimento,
Gulbenkian, universidades, etc…).
1 técnico da área social/educacional
2 estagiários
10 voluntários (ISEG, Josefa d'Obidos)

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

1. Frequência e participação dos jovens de forma regular e
contínua no apoio educativo;
2. Promover a articulação dos resultados do apoio educativo
com as outras 4 actividades do Passaporte da Possidónio;
3. Reduzir e/ou eliminar dificuldades de aprendizagem e/ou
inserção no contexto escolar;
4. Promover o sucesso escolar e o gosto pela aprendizagem;
5. Promover a articulação positiva entre a escola, a
família e a comunidade.
4000.00 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Semanal
30
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

1

Oficinas Vocacionais
Realização de oficinas de várias profissões (ex.: Costura,
Carpintaria, Mecânica, Estofador, Cozinha, Construção
Civil, Estética) dirigidas a jovens em situação de risco de
abandono escolar, tendo por objetivo a experimentação
profissional e o estímulo à aprendizagem (saber fazer).
Pretende-se que, de forma lúdica, os jovens se conheçam e
obtenham informação sobre diferentes profissões. Os
produtos resultantes das oficinas serão canalizados para
rechear as diferentes atividades e espaços do projeto.
6 profissionais/comerciantes locais
3 voluntários
2 Dirigentes Associativos voluntários

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

1. Realização de diferentes oficinas vocacionais (6);
2. Promoção do contacto direto e experimentação de
diferentes profissões a 60 jovens;
3. Promoção de um maior conhecimento sobre diferentes
profissões;
4. Estimulação do gosto pela aprendizagem e pelo saber
fazer;
5. Produção de objetos para utilização nos diferentes
espaços e atividades.
6. Envolvimento 6 comerciantes locais nas iniciativas de
promoção da inclusão de jovens do bairro
4100.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 12
Pontual4 vezes (férias escolares)
60
1

Espaço Comunitário - Casa Ancora
Partindo de uma abordagem integrada, o Espaço Comunitário
que pretende unir um conjunto de vontades e criar um
ambiente de estímulo à participação e expressão cívica,
potenciando a autonomia e a auto-organização. O processo de
construção do nome e identidade do Espaço Comunitário irá
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ser desenvolvido com os moradores, de modo a reforçar a
dimensão coletiva e participada do espaço.
1) Espaço de convivência positiva e educação para a
cidadania através de atividades de animação socioeducativas
e culturais, regulares e continuadas propiciando o
fortalecimento de laços comunitários e identitários
(ateliers temáticos, mapa local de memória).
2) Espaço promotor de acesso aos direitos, que responde às
necessidades identificadas, através da disponibilização de
uma rede integrada de atendimento à comunidade: atendimento
social, de emprego, jurídico e orientação ao endividamento.
Estas ações serão desenvolvidas, de forma integrada, com
diversos parceiros da CSF da Estrela.
3) Programa de capacitação institucional das organizações
de base local (aberto a outros que não as envolvidas no
projecto) composto por formação, mobilização de recursos,
formação em contexto, etc
4) Criação de um grupo de trabalho territorial com vista ao
desenvolvimento local do bairro, à sua integração
estratégica na freguesia e à congregação dos esforços e
recursos dos moradores, organizações de base local e
instituições sociais e educativas de suporte. Este grupo
será integrado na CSF da Estrela.
Recursos humanos

Equipa multidisciplinar (2 técnicos área social)
Estagiários (serviço social, psicologia e animação)
Voluntários (acções pontuais)

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

1. Criação de um espaço de referência para a comunidade
facilitador da dinâmica e articulação de todo o projeto;
2. Capacitação da Comunidade através do esenvolvimento de
competências pessoais, sociais e parentais em diferentes
públicos-alvo;
3. Dinamização de diversas atividades de caráter
socioeducativo e cultural;
4. Disponibilização de uma rede de atendimento integrado à
população;
2310.00 EUR
Mês 1, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Diário
150
2
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Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

Assembleias Participativas
A partir da forte mobilização comunitária existente,
pretende-se reforçar a responsabilização dos cidadãos na
resolução dos problemas da sua comunidade e da criação de
dinâmicas ativas que reforcem a auto-organização. Criar em
diferentes grupos da comunidade o espírito de
empreendedorismo solidário, capaz de fazer com que se
tornem promotores de ações/intervenções que dinamizem e
melhorem a qualidade de vida da sua comunidade. Estimular e
apoiar a realização de oficinas de projeto com o objetivo
de desenvolver competências de planeamento,
desenvolvimento, avaliação e gestão de projetos. Esta
actividade será implementada através da metodologia PIC Projectos de Inovação Comunitária - que contém as seguintes
etapas: 1) Assembleias de Moradores, 2) Apresentação de
pequenas iniciativas locais; 3) Avaliação Juri local; 4)
Apoio (técnico e de mobilização de recursos) à sua
concretização; 5) Avaliação das iniciativas
1 técnico de desenvolvimento comunitário
Dirigentes Associativos voluntários
Líderes locais

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Realização de assembleias com diferentes grupos da
comunidade (crianças, jovens, idosos, famílias,…);
Capacitação da comunidade;
Construção e implementação de Projetos de Inovação
Comunitária - PICS;
Criação de grupo de trabalho territorial e sua integração
na CSF da Estrela;
3500.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Mensal
200
2

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

0.00 EUR

Encargos com pessoal externo

12360.00 EUR

Deslocações e estadias

600.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

750.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

12490.00 EUR

Equipamentos

21129.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

47329 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor
Entidade
Valor

Grupo Dramático e Escolar "Os Combatentes"
16340.00 EUR
Sporting União Fonte Santense
23079.00 EUR
Junta de Freguesia da Estrela
7910.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio

Fundação Aga Khan
Não financeiro
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Valor
Descrição

4048.00 EUR
Técnico Desenvolvimento Comunitário: valor hora 8 EUR x 7h
por semana (total de 28h por mês) x 11 meses = 2.200EUR
Animador Sócio-Cultural: valor hora 6 EUR x 7h por semana
(total de 28h por mês) x 11 meses = 1.848 EUR

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta da Estrela
Não financeiro
16800.00 EUR
Coordenador do projecto - valor hora 8 EUR x 7h por semana
(total de 28h por mês) x 11 meses = 2.200EUR
2 Técnicos Sociais - valor hora 8 EUR x 7h por semana
(total de 28h por mês) x 11 meses x 2p. = 4.400EUR
Renda de Espaço Comunitário - 650 x 12m = 7800EUR
Despesas Espaço comunitário - 200 x 12m = 2400 EUR

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

Sporting União Fonte Santense
Não financeiro
1200.00 EUR
Cedência de instalações - campo desportivo, espaço
polivalente num valor aproximado de 100EUR x 12m
Grupo Desportivo Combatentes
Não financeiro
2400.00 EUR
Cedência de instalações - campo desportivo, balneários,
sala apoio ao estudo num valor aproximado de 200EUR x 12m

TOTAIS
Total das Actividades

47329 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

47329 EUR

Total do Projeto

71777 EUR

Total dos Destinatários

550
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