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Refª: 038
DE JOVEM A LIDER

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

Designação

Associação Azimute Radical

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

GI História e estórias de cá

Designação

Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

DE JOVEM A LIDER
19. Horta Nova
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

O bairro da Horta Nova é um bairro municipal com várias
carências ao nível social. Constituído por uma população
com uma grande percentagem de jovens, infelizmente com
muitos casos de insucesso escolar e abandono precoce da
escola. Esta situação leva a uma forte taxa de desemprego
ou a trabalho precário. Um dos grandes problemas do bairro
é a falta de ocupação de tempos livres dos jovens e a falta
de expetativas quanto ao seu futuro.
Muitos dos jovens são de origem africana e passam grande
parte do seu tempo nas ruas do bairro.
Inclusão e Prevenção
Jovens
"De jovem a líder" é um projeto que pretende aproveitar a
dinâmica de trabalho comunitário e em parceria que já
existe na freguesia de Carnide e em particular na Horta
Nova e focar a sua atenção na ocupação e capacitação dos
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jovens do bairro, acreditando que é possível a mudança.
Tentativa de inverter a atual situação onde muitos dos
jovens (e adolescentes) do bairro estão sem qualquer
ocupação ou perspetiva de futuro profissional.
Por outro lado na zona existem um conjunto de instituições
e empresas que podem contribuir para a integração destes
jovens no mercado de trabalho.
"De jovem a líder" pretende dar instrumentos e ferramentas
aos jovens para se autonomizarem e criarem o seu novo
percurso de vida, evitando a "reprodução" dos
comportamentos de risco e de pobreza.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Mobilizar e capacitar um grupo de jovens atualmente sem
qualquer ocupação e perspetiva de futuro profissional que
possuam o gosto pelo artesanato, , em articulação com
técnicos locais, com vista ao desenvolvimento de
competências que ajudem à sua autonomia futura.
Até à conclusão do projeto prevê-se a integração no mercado
de trabalho de mais de 50% dos jovens envolvidos.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Reforçar a consciência de comunidade e valorizar o papel
dos jovens na vida da comunidade, promovendo uma
participação cidadã mais ativa.

Sustentabilidade

Os parceiros comprometem-se a realizar um acompanhamento
dos jovens, através da sua integração nos projetos das
próprias instituições, durante, pelo menos os próximos 3
anos.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

MOBILIZAR E FORMAR PARA A LIDERANÇA
Realizar um conjunto de ações de rua e de contactos
pessoais com jovens e instituições do bairro com vista a
mobilizar jovens para o projeto.
Realização de formação certificada para os jovens em áreas
como o empreendedorismo, monitores de tempos livres e
desportiva, atitudes comportamentais.
Coordenador, formadores, voluntários e dirigentes das
instituições parceiras.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Envolvimento e capacitação de 25 jovens.
18000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Diário
25
1, 2

CAMPOS DE CAPACITAÇÃO
Realização de 3 campos de formação intensiva na área da
liderança e responsabilidade. Campos de formação fechados
de 2 dias cada.
Fomentar o espirito de grupo e trabalhar competências
pessoais dos jovens.
Coordenador, formadores, voluntários e dirigentes das
instituições parceiras.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Formação de 25 jovens e realização de 3 campos de formação.
13750.00 EUR
Mês 2, Mês 4, Mês 6
Pontual
25
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

1

APOIO À INTEGRAÇÃO
Criação de um gabinete de apoio e acompanhamento permanente
aos jovens, construindo com eles um projeto de vida,
promovendo a sua integração.
Ajuda na construção de CV, no aconselhamento e
encaminhamento para empresas ou instituições.
Integração dos jovens em atividades de trabalho dentro das
instituições parceiras.
Coordenador, formadores, voluntários e dirigentes das
instituições parceiras.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Acompanhamento de 25 jovens e integração de, pelo menos 15,
em mercado de trabalho.
6750.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
25
1, 2

AÇÃO - SER BENEFICIADO
Na fase inicial do projeto e após a formação inicial
realizar 3 ações dentro do bairro onde os principais
beneficiados serão os 25 jovens envolvidos. Ações lúdicas
mas também de formação integradoras na comunidade.
Coordenador, formadores, formandos, voluntários e
dirigentes das instituições parceiras.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor

Envolvimento dos 25 jovens e realização de, pelo menos 3
ações.
4000.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Mês 3, Mês 4, Mês 5
Mensal
25
1, 2

AÇÃO - BENEFICIAR
Após a realização das 3 ações "Ser beneficiado", os jovens
irão planear, organizar e concretizar, com o apoio das
entidades parceiras 3 ações no bairro destinadas á
população.
Ações de responsabilidade social e de envolvimento da
comunidade.
Ações em beneficio do bairro e da população.
Coordenador, formadores, formandos, voluntários e
dirigentes das instituições parceiras.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Envolvimento dos 25 jovens e realização de, pelo menos 3
ações.
4000.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
900
1, 2

CONSELHO DE JOVENS
Desde o inicio do projeto criar um fórum de debate e de
tomada de decisões onde todos os jovens envolvidos no
projeto têm acento.
Este conselho será responsável pelo planeamento,
concretização e avaliação do projeto, de todas as suas
acções e atividades.
Têm ainda acento neste conselho representantes das
instituições parceiras (iniciais e todas as restantes que
venham a aderir)
Coordenador, formadores, formandos, voluntários e
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dirigentes das instituições parceiras.
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Realização de, pelo menos uma reunião mensal, e adesão de,
pelo menos, mais 10 parceiros locais até ao final do
projeto.
3500.00 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
50
1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

14
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador do projeto
1400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Animador e facilitador
1400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

Formador em liderança
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Horas realizadas para o projeto

200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador em liderança
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador em liderança
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Dirigente da Azimute Radical
250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Dirigente da Crescer a Cores
250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Dirigente da Boutique da Cultura
250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

9

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador do grupo informal
250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

2

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

15

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

150

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

900

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

3
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

25

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0
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Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

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

8000.00 EUR

Encargos com pessoal externo

13500.00 EUR

Deslocações e estadias

13750.00 EUR

Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento

1500.00 EUR
13250.00 EUR

Equipamentos

0.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social
25000.00 EUR
Associação Azimute Radical
25000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Azimute Radical
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
12900.00 EUR
sede da Azimute Radical (12 meses x € 200,00= € 2.400,00)
Cedência de materiais para desportos radicais (9 ações x €
1.000 = € 9.000,00)
Dirigente (250 horas x € 6,00 = € 1.500,00)
Crescer a Cores
Não financeiro
3900.00 EUR
Espaço da Crescer a Cores (12 meses x € 200,00= € 2.400,00)
Dirigente (250 horas x € 6,00 = € 1.500,00)

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Boutique da Cultura
Não financeiro
8400.00 EUR
sede da Boutique da Cultura (12 meses x € 200,00= €
2.400,00)
Cedência de materiais para atividade cultural (9 ações x €
500 = € 4.500,00)
Dirigente (250 horas x € 6,00 = € 1.500,00)
Histórias e estórias de cá
Não financeiro
1500.00 EUR
Coordenadora do grupo (250 horas x € 6,00 = € 1.500,00)

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

76700 EUR

Total dos Destinatários

1050
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