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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação de Reformados do Bairro do CondadoMarvila-Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação de Moradores do Bairro da Quinta do Chale

Designação

Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes, CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Costureirinhas do bairro
27. Lóios
28. Amendoeiras
30. Condado
Síntese do Projecto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Setembro 2018-Agosto 2019
1 ano após conclusão da fase de execução

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

As instituições promotoras e parceiras deste projeto
tem
uma percepção das carências e necessidades existentes no
terreno para respostas a problemas do publico alvo, os
jovens, os mais velhos, e os
cidadãos portadores de
deficiência.
A ARBC é uma instituição de reformados, com 400 socios,
sediada no bairro do Condado, Marvila. A construção
do
Bairro remonta aos anos 70 , tem uma população muito
envelhecida. As
colectividades existentes
fazem um
refrescamento de tradições e origens, de forma a promover a
socialização da comunidade, tirando os mais velhos de casa,
principalmente as mulheres,já
que os
homens , com os
jogos tradicionais fazem parte da
vida
diária destes
espaços.
A AEDD, instituição vocacionada para o ensino, tem uma
radiografia do panorama académico da freguesia. Com uma
população de cerca de 1200 alunos entre o 3º ciclo e o
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secundário dispersos pelos
espaços do agrupamento,
reflete o ambiente socio económico dos mesmos. O baixo
nível de conhecimento dos pais projeta-se no rendimento
escolar dos filhos.
O numero de alunos retidos no 3º ciclo,
leva a que alguns
não cheguem a atingir, o secundário.A falta de
habilitações, reflete-se
na obtenção de emprego no
futuro. Há que
encontrar alternativas que
invertam esta
trajetória permitam aos jovens obterem certificação via
profissionalizante para inserção no mercado de emprego.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Competências e Empreendedorismo
Jovens
Trabalhar competências dos jovens mais desprotegidos, seja
por causa do ambiente socioeconómico em que estão
inseridos, seja pelo contexto de famílias disfuncionais
onde muitas vezes as responsabilidades parentais
são
esquecidas. Ao tentar encontrar respostas alternativas, com
ferramentas próprias, desenvolvendo capacidades empíricas e
autodidatas que possam estar adormecidas, pretende-se
desafiar a participação dos jovens para
obtenção de
melhores resultados escolares que permitam encontrar
lugar no mercado de emprego num futuro.
No que concerne á população mais idosa pretende-se que
seja dada a oportunidade aos mais velhos de mostrarem que
em tempos não muito distantes,
a moda era feita pelas
chamadas costureiras e aquelas de mais renome eram as
modistas seguindo muito à risca o que chegava
até nós
através dos figurinos das diversas estações e
das
célebres revistas burda com os seus moldes de costura.
Havia também os conhecidos cursos de corte e costura,
bordados e malhas que eram dados pela singer e que
certificavam os seus alunos para a a categoria de
professores.Deste modo, pretende-se partilhar o
conhecimento dos mais velhos e trabalhar competências dos
jovens em situação de risco de abandono escolar.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Tendo em conta que no agrupamento de escolas existem as
ferramentas
humanas e pedagógicas, para o desenvolvimento
do projeto , professores da área de belas artes,
pretende-se trabalhar com os alunos novas abordagens ao
tema design e moda, incluindo a criatividade e a reciclagem
de peças de vestuário dos alunos, numa vertente que possa
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vir a ser profissionalizante para resposta a dificuldades
que possam ter
no que concerne a acabar o 3º ciclo e o
secundário, consistindo num acréscimo de competências
profissionais que capacitam estes jovens para o mundo do
Trabalho .
Sustentabilidade

Criar um espaço aberto
dentro da escola que possa vir a
ser uma incubadora de jovens designers e
iniciação à
costura.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Trabalhar métodos e competências para o empowerment dos
mais jovens, através da partilha de conhecimentos dos mais
velhos para melhor vida no futuro, criando um espaço de
costura na ARBC, e tornar este espaço um ponto de encontro
intergeracional.
Contratar um elemento do bairro, preferencialmente
desempregado ou portador da deficiência, sendo a última
opção um reformado, de forma a assegurar diariamente na
parte da tarde entre as 14.30 e as 18.30,
a abertura do
espaço, para prestar serviços de costura à comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Local: entidade(s)

ExperimentArte
Trabalhar
com os alunos a experiência da moda, desde a
reciclagem de peças que já estejam fora de contexto e que
depois de reinventadas possam ser de novo usadas desafiando
os jovens alunos para a criatividade e economia de meios.
2 professores voluntários do Agrupamento de Escolas D.
Dinis, 1 coordenador projeto
Agrupamento de Escolas D. Dinis
Rua Manuel Teixeira Gomes 66
1950-189 Lisboa
Espaço para a realização da atividade escolas do
agrupamento de escolas D. Dinis
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Com esta atividade pretende-se aflorar capacidades
criativas
que se encontrem ainda num estágio embrionário
e que devidamente acompanhadas, possam num futuro ser
tornadas ferramentas de trabalho, para alunos cuja
capacidade de terem finalizado o seu tempo de permanência
na escola não tenham atingido o patamar
das escolaridade
obrigatória.
6360.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Semanal
25
1, 2

Corte e Costura
Com esta atividade pretende-se criar um espaço de costura
que sirva as necessidades dos moradores da comunidade em
termos de pequenos arranjos.
Funcionária para
17.30

Local: morada(s)

Sede da ARBC

Local: entidade(s)

Sede da ARBC

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

serviços de costura entre as 14.00h e as

Com a rentabilização do espaço da nossa sede pretende-se
criar um espaço que preste serviços de costura à comunidade
aberto só na parte da tarde e que permita inicialmente a um
elemento poder contribuir para aumento de rendimento da
família.
8200.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Diário
40
1, 2

Moda Marvila
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Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Trabalhar com os participantes do projeto a criatividade na
vertente de reciclar roupa que já não esteja tão na moda.
E imperativamente relembrar o tempo das nossas Avós com os
tradicionais vestidos de chita.
o Evento moda
Marvila a decorrer em
fim de semana será
composto por 2 (dois)dias de mostra
em que nun deles a
reciclagem é o tema e no segundo será a grande final
promovendo novos criadores da Freguesia de Marvila mas no
qual a matéria prima a ser usada será imperativamente a
CHITA
1 coordenador

6 voluntários

Rua Manuel Teixeira Gomes, freguesia de Marvila, Lisboa
Sede agrupamento de escolas D. Dinis
Fazer deste evento um marco cultural futuro na Freguesia de
Marvila
3000.00 EUR
Mês 8
PontualMostra anual de trabalhos realizados
15
1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Maria de Lurdes Ferreira Proença dos Santos
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

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

1

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

1

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

35

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

200

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

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres
Nº de destinatários desempregados

5

20
5

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

15

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

30

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

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

1

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1
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Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

1

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

0.00 EUR

Encargos com pessoal externo

8960.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

600.00 EUR

Equipamentos

7000.00 EUR

Obras

1000.00 EUR

Total

17560 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação de Reformados do Bairro do CondadoMarvila-Lisboa
17560.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Cabeleireiro Hugo Vany
Não financeiro
150.00 EUR
Participação no evento Moda Marvila , arranjando os cabelos
dos "manequins intervenientes"

TOTAIS
Total das Actividades

17560 EUR
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Total de Outras Fontes de Financiamento

17560 EUR

Total do Projeto

17710 EUR

Total dos Destinatários

80
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