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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação de Moradores do PER 11

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

PROSAUDESC- Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e
Desenvolvimento Sócio Cultural

Designação

Junta de Freguesia de Santa Clara

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Comunidade Per11
67. Alta de Lisboa Centro
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

O projeto Comunidade Per11 nasce das necessidades de quem
aqui habita e pretende fortalecer a comunidade, através da
promoção do envolvimento dos jovens e dos idosos numa
lógica de participação ativa para fomentar a coesão
territorial e o espírito de comunidade e entreajuda entre
todos. É um projeto inovador pelo tipo de dinâmicas que
traz ao território e pela ausência de respostas sociais
existentes neste local.
Os parceiros comprometem-se com a continuidade do projecto,
pela mobilização e envolvimento da comunidade. O projeto
vem ainda reforçar a intervenção da Associação de Moradores
do Per11, consolidando respostas já existentes e criando
novas, pelo que faz parte da missão da associação continuar
o trabalho desenvolvido no projeto, necessitando apenas de
recursos iniciais para o alavancar.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Per 11 é uma zona na periferia de Lisboa, onde foi
realojada, há mais de 10 anos, uma grande parte da
população que vivia em barracas, provenientes de vários
bairros, com as dificuldades caracterizadas pelo meio
social e económico da altura. Fruto deste processo de
realojamento vive-se ainda hoje em dia, um fraco sentimento
de pertença ao local e uma baixa coesão social.
Acrescentando-se o desafio de ser uma população com uma
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grande diversidade cultural e étnica, grande número de
idosos isolados, baixos rendimentos e elevada taxa de
desemprego e absentismo escolar. É uma das zonas da Alta de
Lisboa, onde existem poucas respostas sociais e as
existentes ainda estão num processo de criação e
desenvolvimento de respostas. A Associação de Moradores do
Per11 tem trabalhado, desde 2010 com esta comunidade e
observado não só estes desafios, mas também a necessidade
de criar respostas para os jovens que lhes dêem outras
oportunidades e de trabalhar com os idosos, reduzindo o seu
isolamento e solidão. Fruto deste trabalho, e mais
concretamento do projeto “Somos Per 11” (BIP/ZIP 2018),
perecebeu-se o grande potencial do território, em parte
pela quantidade de jovens que aqui residem mas
principlmenente pelo potencial que tem sido identificado
nestes jovens, que apenas necessita de ser explorado para
que eles possam brilhar e contribuir ativamente para a sua
comunidade.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
O objetivo geral do projeto é fortalecer a comunidade local
e valorizar os seus intervenientes, promovendo um maior
sentimento de pertença e espírito de comunidade, através do
desenvolvimento do potencial dos jovens do território e do
trabalho no combate ao isolamento dos idosos e partilhas
intergeracionais. É importante consolidar um espírito de
vizinhança que assente no respeito pela diversidade
cultural, étnica e etária da comunidade e que promova uma
maior satisfação dos moradores com o local e sentimento de
pertença. Pretende-se trabalhar com os jovens
características de pertença à comunidade, prevenção de
comportamentos de risco, ocupação de tempos livres e pausas
escolares com actividades lúdicas e desportivas, medidas de
apoio escolar e promoção da empregabilidade e diminuir o
sentimento de isolamento e solidão nos idosos, encarando-os
como agentes com potencial para o desenvolvimento da
comunidade. Espera-se ainda aproximar as realidades dos
jovens e dos idosos em prol do desenvolvimento da
comunidade, criando assim um território mais coeso e
autónomo.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Fomentar o relacionamento dos jovens com a comunidade
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envolvente, através da promoção de competências pessoais,
sociais e escolares, diminuindo assim comportamentos de
risco e potenciando as suas competências e talentos, quer a
nível escolar, quer a nível social. Pretende-se a criação
de espaços mais formais de desenvolvimento de competências
e espaços mais informais de partilha, sempre com o respeito
pela diversidade como base e com o foco na promoção de uma
participação mais ativa na comunidade e autonomia das
crianças e jovens.
No projeto “Somos Per11” (BIP/ZIP 2018) já iniciámos este
trabalho com os jovens e conseguiu criar-se uma relação
mais coesa, que permitiu fomentar algumas atividades
desportivas e de apoio ao estudo, no entanto há a
necessidade de ir mais além consolidando estas atividades e
aprofundando mais o trabalho realizado com os jovens para
que se tornem mais autónomos e proativos na comunidade.
Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do
consórcio em manter o projeto, por se trabalhar a autonomia
e a formação dos jovens para que sejam estes a dinamizar as
atividades no futuro, a aquisição de materiais que vão
permitir a realização das atividades e pelo facto deste
trabalho ser a missão da Associação de Moradores do Per11,
que o vai continuar, mesmo com menos recursos.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Contribuir para o aumento da empregabilidade no território,
através da promoção de uma inclusão profissional que se
traduz no apoio a jovens adultos na transição da vida
escolar para o mundo de trabalho ou progressão escolar em
cursos profissionais e na identificação e divulgação de
talentos
e aptidões dos adultos da comunidade para
promoção de uma vida profissional ativa.
A Associação tem vindo a identificar, no trabalho com os
jovens, que há uma elevada taxa de absentismo escolar pela
falta de interesse no ensino tradicional, pelo que é
essencial apresentar opções de cursos profissionais nas
áreas de interesse dos jovens e mesmo quando terminam o
percurso escolar há muito pouco conhecimento de como
procurar o primeiro emprego, como fazer um currículo e até
mesmo da postura que se deve adotar em contextos
profissionais. Paralelamente verifica-se também que, apesar
de haver uma taxa de desemprego elevada, por um lado há
muitos adultos que têm talentos e aptidões para fazer
alguns trabalhos, como pintura, carpintaria, limpezas, e
por outro muita procura por este tipo de trabalhos, sendo
clara a necessidade de uma resposta que faça este match.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do
consórcio em manter o projeto, pela capacitação dos jovens
na procura de cursos profissionais, emprego, elaboração de
currículos e na postura a adotar em contexto profissional e
pela criação de uma bolsa que faça o match entre os
talentos e aptidões dos moradores e a procura por estes
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serviços.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Contribuir para a diminuição do isolamento e solidão dos
idosos, dando uma maior importância a esta população muitas
vezes esquecida e apoiando-os no campo da prevenção da
saúde, mobilidade física e o relacionamento entre gerações
com a partilha de experiências.
Como referido anteriormente, são escassas as respostas
sociais no Per11, sendo a Associação de Moradores que tem
assegurado toda a intervenção no território e, apesar de já
se ter identificado esta necessidade do trabalho com os
idosos há algum tempo, uma vez que a associação tem poucos
recursos humanos e financeiros, optou-se por iniciar o
trabalho com as crianças e jovens. O projeto Comunidade
Per11 é uma oportunidade de chegar a esta população
isolada, com baixa mobilidade física, que fica em situação
de exclusão e solidão, em parte por não conseguir ter
acesso a respostas básicas de saúde e não estabelecer um
relacionamento interpessoal de vizinhança.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do
consórcio em manter o projeto, pela criação de atividades
que promovam um envelhecimento mais ativo e estimule nos
idosos a vontade de sair de casa e viver o bairro, pela
prestação de cuidados básicos de saúde e pela rede de
entreajuda que se pretende criar entre toda a comunidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Um por todos
Esta atividade consiste na realização de atividades
lúdicas, desportivas e culturais para as crianças e jovens,
para ocupar os seus tempos livres, após o término das aulas
e nas pausas letivas. Pretende-se envolver as crianças e
jovens, na sua integração social e comunitária, um fator
cultural muito importante, utilizando a vertente de
desporto e da cultura como motivadores de partilha de
experiências, cumplicidade e união entre os intervenientes.
Pela experiência da associação há um conjunto de atividades
de que as crianças e jovens gostam e que cumprem o
pretendido, como o futebol, a dança ou o teatro. No entanto
o objetivo é proporcionar-lhes novas atividades, como o
canto ou a música, ou outras que as crianças e jovens
identifiquem.
É ainda objetivo que, além das crianças e jovens
frequentarem as atividades, como participantes, pelo menos
um jovem seja formado em cada uma das atividades para que
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no futuro possa assegurar a dinamização dessa atividade, o
que promove, não só a sustentabilidade da atividade, como
também para o empoderamento dos jovens.
Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

1
1
4
4
2

coordenador
monitor da Associação de moradores
jovens animadores da Associação de moradores
dinamizadores de atividades
voluntários da Associação de moradores

Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per 11
- Envolver 40 crianças e jovens em atividades lúdicas e
desportivas
- Participação ativa de crianças e jovens na definição das
atividades
- Formação de 4 jovens nas áreas das atividades
- Prática de exercício físico e diminuição do sedentarismo
- Adoção de um estilo de vida mais saudável
- Aumento das competências pessoais e sociais das crianças
e jovens
5278.00 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
Semanal
40
1

Cabeça nos livros
Dinamização de sessões de apoio ao estudo para crianças e
jovens, para apoio na realização de trabalhos de casa e
estratégias para estudar.
O apoio ao estudo, sendo uma atividade fundamental para o
desenvolvimento (cívico) das crianças e dos jovens da
comunidade, é uma área onde se encontram graves lacunas na
aprendizagem devido a vários fatores desde o familiar ao
social. Procura-se desenvolver competências e hábitos de
estudo, criando abertura para fatores positivos no âmbito
escolar.
O fator familiar tem aqui bastante peso nos fracos
resultados escolares, uma vez que os familiares ou estão
ausentes quando as crianças e jovens voltam da escola
porque estão a trabalhar, ou não têm interesse pela vida
escolar dos filhos ou ainda porque mesmo que tenham a
vontade de os ajudar, têm um nível de escolaridade baixo
que dificulta esta tarefa. Torna-se por isso fundamental
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fazer este trabalho com as crianças e jovens, não só de os
apoiar nos trabalhos de casa e a estudar mas também de
valorização da importância da escola e das aprendizagens.
Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

1
1
1
2

coordenador
monitor da Associação de moradores
voluntário para apoio ao estudo da Associação
voluntários da Associação de moradores

Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per 11
-

Envolvimento de 30 crianças e jovens
Aumento do sucesso escolar
Diminuição do absentismo escolar
Diminuição do abandono escolar
Visão mais positiva acerca da escola e das aprendizagens

3078.00 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
30
1

Volta e meia
Dinamização de momentos lúdicos fora do bairro que
proporcionem a oportunidade às crianças e jovens de saírem
deste contexto e conhecerem novas realidades, dando-lhes
acesso a atividades que de outra forma nunca teriam.
As pausas letivas são sempre momentos críticos, em que as
crianças e jovens do bairro ficam entregues a si próprias
durante todo o dia, tornando-se por isso essencial
estruturar e reforçar outras atividades para que ocupem o
seu tempo livre de uma forma saudável e que seja também
enriquecedora. Conhecer novos lugares, novas pessoas,
culturas e mostrar que há todo um mundo fora do bairro é
essencial para abrir o leque de oportunidades das crianças
e jovens e mostrar-lhes que há alternativas à realidade que
conhecem.
1
1
4
2

coordenador
monitor da Associação de moradores
jovens animadores da Associação de moradores
voluntários da Associação de moradores

Rua Raul Rego, lote 8, loja B
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Associação de Moradores do Per 11
- Realização de 4 saídas
- Envolvimento de 50 crianças e jovens
- Aumento do conhecimento das crianças e jovens do que
existe além do bairro
- Aumento do leque de oportunidades das crianças e jovens
6162.00 EUR
Mês 4, Mês 8, Mês 10, Mês 11
Pontual4
50
1

Mentes brilhantes
Esta atividade consiste na criação de um concurso de ideias
para o bairro para os jovens locais. Pretende desenvolver a
visão e pensamento crítico dos jovens para tudo o que os
rodeia, a comunidade e a sociedade envolvente acima de
tudo.
O objetivo é que os jovens identifiquem melhoramentos que
gostavam de fazer na comunidade e que sejam possíveis de
ser implementados por eles próprios, numa lógica de lhes
mostrar que podem fazer a diferença na comunidade e de os
co-responsabilizar.
Procura ser uma exposição de ideias que possam ser
partilhadas e desenvolvidas pelos jovens, com contributos
da comunidade e que podem também ser implementadas com o
apoio da própria comunidade.
É uma forma de estimulação do pensamento crítico,
criatividade, de uma atitude pró-ativa e de um
co-responsabilização pela comunidade em que habitam.
1 coordenador da Associação de moradores
1 monitor da Associação de moradores
2 voluntários da Associação de moradores
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per 11
- Envolvimento de 20 jovens
- Criação de 5 melhorias no bairro
- Aumento do sentimento de pertença
- Aumento do espírito de comunidade
- Promoção do espírito crítico, da criatividade e da
proatividade
- Co-responsabilização pelo bairro
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

3078.00 EUR
Mês 5
Pontual1
20
1

Passo em frente
Esta atividade consiste na criação de um gabinete de apoio
a jovens adultos na procura de alternativas de educação e
de emprego. Mais concretamente pretende-se, por um lado,
apresentar aos jovens que não estão satisfeitos com o
ensino tradicional, opções de cursos profissionais, e por
outro, apoiar jovens que já tenham terminado o percurso
escolar, na procura de emprego e criação de currículos. No
entanto não queremos ficar por esta abordagem tradicional à
promoção de empregabilidade e vamos mais além apoiando os
jovens, no que é muitas vezes a sua maior dificuldade, a
manutenção do emprego, ou seja vamos capacitá-los na
postura que devem ter em ambientes profissionais, o
vestuário que devem utilizar, as regras que devem seguir,
os seus direitos e deveres, entre outras questões
essenciais para a retenção no posto de trabalho.
1 coordenador da Associação de moradores
1 voluntário da Associação
2 voluntários da Associação de moradores
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per 11
- Apoio de 30 jovens na procura de alternativas educativas
ou emprego
- Criação de um gabinete de apoio “Passo em Frente”
- Aumento da autonomia na procura de emprego
- Promoção de uma vida profissional ativa
- Diminuição do abandono escolar
- Diminuição do desemprego
- Aumento do nível de escolaridade
2878.00 EUR
Mês 3, 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

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

2

Bolsa de talentos
Esta atividade consiste no levantamento dos talentos ou
aptidões profissionais dos adultos em idade ativa do
bairro, para criação de uma bolsa de divulgação que permita
a quem procura estes serviços saber onde encontrar. Para
tal será criada uma página online e um cartaz na associação
onde são colocados os talentos e aptidões e os contactos.
Qualquer pessoa do bairro poderá colocar os seus serviços à
disposição, que poderão ser consultados e utilizados por
pessoas do bairro ou até de fora. Com esta atividade
estamos a promover a empregabilidade e aumentar os
rendimentos dos moradores do Per11, mas também a valorizar
o que sabem fazer e empoderá-los para que tenham uma
atitude pró-ativa de procura de emprego.
1
1
1
2

coordenador da Associação de moradores
monitor da Associação de moradores
técnico informático voluntário
voluntários da Associação de moradores

Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per 11
-

Envolvimento de 30 adultos em idade ativa
Criação de uma bolsa de talentos e aptidões
Criação de uma página online para divulgação da bolsa
Promoção da empregabilidade
Valorização dos talentos e aptidões dos moradores
Aumento dos rendimentos das famílias

2878.00 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
30
2

As nossas histórias
Dinamização de 6 tertúlias de partilha de experiências dos
séniores, onde contem os seus percursos de vidas, casos de
sucesso, desafios e forma de superação, numa perspetiva
inspiracional para os jovens.
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Pretende-se que estas partilhas sejam vistas como exemplos
de vidas para os jovens e que sejam uma forma de
valorização dos conhecimentos e experiências dos idosos,
mostrando-lhes que o seu contributo é valioso para a
comunidade.
Surge sobretudo de duas necessidades identificadas, a dos
jovens terem mais adultos de referência e dos idosos
partilharem as suas experiências, como forma de combate ao
isolamento e exclusão.
Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

1
1
6
2

coordenador da Associação de moradores
monitor da Associação de moradores
idosos do bairro
voluntários da Associação de moradores

Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per 11
- Mobilização de 6 idosos para partilharem as suas
experiências
- Envolvimento de 30 jovens nas partilhas
- Valorização das experiências de vida dos idosos
- Aumento do reconhecimento dos idosos por parte dos jovens
- Aumento do número de adultos de referência na vida dos
jovens

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

2498.00 EUR
Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Pontual6
36
2

Janela de oportunidades
Esta atividade traduz-se em aulas de ginástica semanais
para os idosos para os mobilizar para uma postura física e
mental mais saudáveis, assentando numa vertente direcionada
para a mobilidade física ativa.
Um dos principais fatores que leva ao isolamento e solidão
dos idosos é a sua dificuldade de mobilidade e de se
deslocarem, tornando-se por isso fundamental trabalhar com
eles a atividade física, por forma a manterem um estilo de
vida ativo e saudável. Estas aulas de ginástica vão, não só
trabalhar a vertente física como a vertente social, uma vez
que vão promover o convívio entre os participantes.
1 coordenador da Associação de moradores
1 monitor da Associação de moradores
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1 professora de ginástica
2 voluntários da Associação de moradores
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per 11
-

2898.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal

Nº de destinatários

8

Objectivos especificos para que
concorre

3

Actividade 9
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Mobilização de 8 idosos para as aulas de ginástica
Diminuição do sentimento de exclusão e isolamento
Promoção de um estilo de vida ativo e saudável
Aumento da rede social dos idosos

Passo a Passo
Esta atividade visa alertar os nossos idosos a estarem mais
atentos a questões de saúde, através da promoção de
rastreios de saúde trimestrais. Estes rastreios, além de se
focarem em questões de saúde, irão também sensibilizar para
hábitos de vida saudáveis e encaminhar os idosos para
outras respostas sociais ou de saúde de que necessitem.
Esta atividade promove não só um maior cuidado com a saúde
e prevenção de doenças mais graves, como um acompanhamento
dos idosos em várias vertentes. É também uma forma de
saírem de casa, socializarem com outras pessoas e terem
acesso a outros serviços.
Nos rastreios será também feita a divulgação das aulas de
ginástica (atividade 9).
1
1
1
2

coordenador da Associação de moradores
monitor da Associação de moradores
enfermeira PROSAUDESC
voluntários da Associação de moradores

Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per 11
-

Realização de 4 ações de rastreios
Mobilização de 15 idosos para participar nos rastreios
Prevenção de problemas de saúde
Diminuição do isolamento e solidão dos idosos
Encaminhamento para respostas de saúde e sociais
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

2151.00 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 9
Pontual4
60
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador de projeto
1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Monitor de projeto
840

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

4 Animadores de projeto
840

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

1 voluntário apoio ao estudo
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Horas realizadas para o projeto

400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 voluntário técnico informática
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 professora ginástica
48

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 enfermeira
20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 técnica da Junta de Freguesia de Santa Clara
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

2 dinamizadores de atividades lúdicas e desportivas
96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

2 dinamizadores de atividades lúdicas e desportivas
96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

2 voluntários Associação Moradores Per11
840

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%)

1

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

0

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

70

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

0

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

0
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)

50
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Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)
Nº de destinatários imigrantes

20

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

3

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

0

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

16800.00 EUR

Encargos com pessoal externo

4649.00 EUR

Deslocações e estadias

3850.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

300.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2700.00 EUR

Equipamentos

2600.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

30899 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade

Associação de Moradores do PER 11
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Valor

30899.00 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

Associação de Moradores do Per11
Não financeiro
8500.00 EUR
A Associação irá contribuir para o projeto com alimentação,
2 dinamizadores de atividades e 4 voluntários, 2 para apoio
às atividades, 1 para o apoio ao estudo e 1 para criação da
página de internet
Junta de Freguesia de Santa Clara
Não financeiro
100.00 EUR
Apoio na divulgação do projeto e encaminhamento de
participantes para as atividades do projeto.
PROSAUDESC
Não financeiro
150.00 EUR
Apoio na divulgação do projeto e articulação com a
professora de ginástica e a enfermeira.

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto
Total dos Destinatários

30899 EUR
8750 EUR
39649 EUR
304
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