Programa BIP/ZIP 2020
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 022
Conexão e Superação

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação de Moradores do PER 11

ENTIDADES PARCEIRAS
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Designação

Junta de Freguesia de Santa Clara

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Conexão e Superação
67. Alta de Lisboa Centro
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

É um projeto inovador, que surge das necessidades da
comunidade perante o contexto da pandemia Covid19 e
consequente crise económica e social. O objetivo é
trabalhar as principais questões identificadas, como a
educação das crianças, a empregabilidade dos jovens e o
isolamento dos idosos, sempre numa perspetiva de
desenvolvimento local do território. O envolvimento e
participação da comunidade na superação destes desafios é
uma das grandes mais valias do projeto e o que o torna
sustentável.
Os parceiros estão comprometidos com a continuidade do
projecto e com o trabalho neste território. O projeto vem
ainda reforçar a intervenção da Associação de Moradores do
Per11, adaptando respostas já existentes ao contexto atual
e criando novas, pelo que faz parte da missão da associação
continuar este trabalho, bem como da Fundação Aga Khan, uma
vez que tem uma intervenção de 3 anos planeada para o
território, que garante a sustentabilidade das ações na
área da empregabilidade.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Per11 é uma das zonas da Alta de Lisboa onde há menos
respostas sociais, que tem como grandes desafios ser uma
população com uma grande diversidade cultural e étnica,
grande número de idosos isolados, baixos rendimentos e
elevada taxa de desemprego e absentismo escolar. A estes
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desafios juntou-se agora a pandemia do Covid 19, que, além
de ampliar as dificuldades já existentes, tem feito com que
mais pessoas passem dificuldades e surjam novas questões,
como a educação das crianças, a necessidade de
sensibilização da comunidade e a criação de atividades
“seguras” para a comunidade. A Associação de Moradores do
Per11 tem trabalhado, desde 2010 com esta população e feito
um acompanhamento muito próximo neste contexto de pandemia,
tendo adaptado o projeto “Comunidade Per11” (BIP/ZIP 2019)
a esta nova realidade e acrescentado ações de distribuição
alimentar e sensibilização. Fruto deste trabalho para
diminuição das desigualdades, tem-se também verificado que
esta é uma comunidade com imenso potencial, na qual já se
observam bastantes melhorias desde o início do trabalho e
que cada vez é mais participativa e presente na vida
comunitária do bairro.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Jovens
O objetivo geral do projeto é diminuir os impactos da
pandemia Covid na comunidade do Per11, respondendo às suas
necessidades concretas identificadas, por forma a continuar
o trabalho de fortalecimento e desenvolvimento da
comunidade, através do apoio na adaptação ao novo modelo de
escola com as crianças, trabalho de competências ligadas ao
empreendedorismo e empregabilidade com os jovens e combate
ao isolamento da comunidade, com especial enfoque nos
idosos, tendo sempre como base uma lógica de sensibilização
para os cuidados a ter com o Covid 19 e a promoção de um
contexto seguro.
Esta é uma comunidade que está num
processo de criação de um sentimento de pertença ao local e
estabelecimento de relações de vizinhança, para aumentar a
coesão social. Um longo caminho já tem vindo a ser traçado,
sendo já visíveis bastantes melhorias, sobretudo fruto do
trabalho da associação com as crianças e jovens.
A
pandemia do Covid 19 veio dar mais expressão aos desafios
já existentes, trouxe novos desafios e aumentou
consideravelmente o número de pessoas em situação de
vulnerabilidade.
Espera-se com este projeto contribuir
para o desenvolvimento da comunidade, adaptado ao contexto
da existência do vírus Covid 19, promovendo respostas de
apoio, participação e integração de toda a comunidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Apoiar as crianças na adaptação ao novo contexto de Covid
19, com especial enfoque no novo modelo de escola, através
da disponibilização de recursos materiais, articulação com
a escola e famílias e acompanhamento escolar. Bem como no
acesso a atividades de socialização e promoção de
competências estruturantes, em que possam conviver uns com
os outros. Este convívio é essencial para uma boa saúde
mental, mas é importante promovê-las num contexto seguro em
que todas as medidas de prevenção estejam asseguradas.
Apesar da necessidade de adaptação das crianças a este novo
contexto, as problemáticas já existentes mantêm-se, sendo
por isso essencial trabalhar a nível escolar e social o seu
desenvolvimento. No projeto “Comunidade Per11” (BIP/ZIP
2019) desenvolvemos bastante trabalho a este nível
notando-se já uma evolução nestas crianças, no entanto, a
paragem obrigatória e as alterações necessárias
interromperam este processo que necessita agora de ser
relançado com as adaptações ao contexto atual que vivemos.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do
consórcio em manter o projeto e sendo que este trabalho faz
parte da missão da Associação de Moradores do Per11, terá
continuidade, ainda que com menos recursos. A aquisição de
recursos materiais e o trabalho numa lógica de
empoderamento com a crianças vão permitir a continuidade no
futuro, o que já se observa no trabalho dos últimos anos,
uma vez que já existem jovens que passaram por este tipo de
atividades e que agora colaboram na dinamização.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Desenvolver competências de empreendedorismo e
empregabilidade nos jovens do território, por forma a
superar as dificuldades de procura de emprego, partindo do
trabalho em competências transversais e de empoderamento.
Os jovens eram já um dos grupos mais frágeis na área da
empregabilidade, e particularmente neste território a
Associação tem verificado que existe pouco conhecimento de
como procurar emprego, grandes lacunas ao nível das
competências transversais (autonomia, proatividade,
assertividade), de como elaborar currículos ou se
apresentar em entrevistas de emprego. Desde o último ano
(BIP/ZIP 2019), temos vindo a apoiar na criação de
currículos e na preparação para as entrevistas, no entanto
percebemos agora que as dificuldades vão mais além e que é
necessário um trabalho ao nível das competências
transversais para que possam conseguir e manter um emprego.
Além disso, temos verificado que há muitos jovens com
ideias de criação de próprio emprego e que precisam de
apoio para saber como desenvolver estas ideias. O
desenvolvimento de negócios locais pode ainda contribuir
para a economia local do território, o que se torna ainda
mais essencial no contexto de crise económica.
A sustentabilidade deste projeto passa pelo compromisso do
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consórcio em manter o projeto. Particularmente, a Fundação
Aga Khan, com a implementação do CLDS no território, com
uma forte componente de empregabilidade, durante os
próximos 3 anos, é um parceiro chave para a manutenção do
projeto. A isto acresce o facto de que a capacitação dos
jovens lhes vai dar competências e aprendizagens para o
futuro, que se pretende até que resultem em negócios
implementados.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Contribuir para a diminuição do isolamento da comunidade,
com especial foco nos idosos, através da promoção
competências de inclusão digital e de estimulação de um
estilo de vida mais saudável.
Por natureza, este é já um
território bastante isolado, com poucas respostas sociais e
serviços para a comunidade, o que faz com que as pessoas
que aqui residem, principalmente os idosos com mais
dificuldades de se deslocarem, fiquem bastante sozinhos. O
contexto que se impõe de contacto social reduzido, em que
particularmente os idosos são um grupo de risco que tem de
seguir medidas de segurança ainda mais apertadas,
contribuem para aumentar este isolamento e aumentar a
solidão, principalmente neste grupo etário.
Pretendemos por
isso diminuir este distanciamento físico com a promoção de
competências de inclusão digital e com a dinamização de
atividades estruturantes e seguras para a comunidade, em
que podem manter contacto com a vizinhança e em que se
estimulam comportamentos saudáveis como o exercício físico,
a alimentação cuidada ou ainda cuidados de saúde.

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, mas de
uma forma segura e adaptada ao contexto de pandemia.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Caderno Digital
Esta atividade consiste no apoio educativo às crianças,
mais concretamente na adaptação ao novo modelo de escola,
através da disponibilização de recursos materiais, como
computadores e internet para terem acesso à escola virtual
e outras atividades escolares à distância, articulação com
a escola e famílias para impressão e divulgação de fichas
de trabalho e apoio ao estudo, na modalidade presencial e
digital, para facilitar a adaptação das crianças a esta
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nova forma de aprender.
Existem grandes lacunas ao nível da
aprendizagem nestas crianças, principalmente devido a
fatores como o social e o familiar. Com o fecho das escolas
devido à pandemia esta situação agravou-se, uma vez que
muitas famílias não possuem os recursos necessários
(computador e internet) e mais do que isso, muitos estão
ausentes da vida escolar das crianças, não compreendendo a
importância da mesma, ou mesmo que tenham esta consciência
não conseguem apoiar porque muitas vezes não têm
competências, nem ao nível das novas tecnologias, nem das
materiais escolares para conseguirem dar o suporte
necessário, o que torna o acesso das crianças à escola
nesta fase ainda mais complexo. É por isso imprescindível
este apoio, não só de lhes proporcionar os recursos
necessários como também de apoiar na vida escolar e na
aquisição de aprendizagens.
Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

1 coordenador de projeto
1 técnico da Associação de
Moradores do Per11
2 animadores de projeto
3 voluntários
para apoio ao estudo
2 voluntários da Associação de
Moradores do Per11
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
- Envolvimento de 30 crianças
- Aquisição de 6 computadores
- Criação de uma sala com computadores e internet para
utilização das crianças que não têm em casa
- Aumento do
acesso às aprendizagens à distância
- Aumento do sucesso
escolar
- Diminuição do absentismo escolar
- Diminuição do
abandono escolar
- Visão mais positiva acerca da escola e
das aprendizagens
5108.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Diário
30
1
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Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Oficina Urbana
Dinamização de oficinas artísticas em áreas como a
estampagem, o grafiti, a música ou a dança com crianças e
jovens, com o intuito de lhes proporcionar atividades
estruturadas e seguras que lhes permitam conviver e
adquirir competências artísticas e pessoais, que podem ter
uma vertente lúdica e até um potencial de empregabilidade.
Numa fase em que a principal preocupação tem sido o Covid
19 e todas as medidas de prevenção necessárias têm levado a
um isolamento social, torna-se essencial proporcionar
atividades, em especial às crianças, que contribuam para
uma socialização saudável e segura em que possam fazer algo
que lhes traga alguma “normalidade” à sua vida e ao mesmo
tempo esteja a contribuir para a aquisição e
desenvolvimento de competências essenciais.
1 coordenador de projeto
1 técnico da Associação de
Moradores do Per11
4 dinamizadores de oficinas
1 voluntário
Espaço Mundo
1 voluntário Grupo Jovens Per7
2 voluntários
da Associação de Moradores do Per11
Rua Raul Rego, lote 8, loja B e espaço público
Associação de Moradores do Per11
- 40 crianças envolvidas
- Dinamização de 4 oficinas
artísticas
- 2 Intervenções artísticas no bairro realizadas
pelas crianças
- Aumento das competências artísticas,
pessoais e sociais
- Disponibilização de atividades lúdicas
seguras
3613.00 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 11
Pontual4
40
1

Portas abertas para o futuro
Esta atividade consiste na criação e implementação de um
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programa de treino e desenvolvimento de competências
transversais com jovens, entre os 15 e os 35 anos, de
preparação para inserção no mercado de trabalho e feito em
articulação com a rede de empregabilidade local (Rede de
Empregabilidade da Alta de Lisboa). Verifica-se que na
maioria das vezes os jovens não reconhecem as suas
competências e talentos, por forma a convertê-las em
vantagens profissionais.
Fruto do trabalho já realizado na
área da empregabilidade no projeto Comunidade Per11
(BIP/ZIP 2019), em que se trabalhou a competência para
elaborar currículos e ir a entrevistas de emprego,
percebeu-se que, apesar de importante, não é suficiente,
tendo a intervenção de ir mais além, no sentido de dotar os
jovens de competências que são valorizadas no mercado de
trabalho, como o pensamento crítico e criativo, a
proatividade, a assertividade, o compromisso, a capacidade
de colaboração e até mesmo a auto-estima.
Se já se
observava uma grande dificuldade de inserção no mercado de
trabalho por parte destes jovens, esta tarefa é agora
dificultada pelo contexto de crise económica que se
avizinha.
Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

1 coordenador de projeto
1 técnico da Associação de
Moradores do Per11
2 técnicos AKF
4 formadores voluntários
2 voluntários Ass. Moradores Per11
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
- 1 bootcamp de trabalho de competências transversais em
articulação com os parceiros da REAL
- Participação de 20
jovens
- 20 balanços de competências feitos a nível
individual
- Criação e dinamização de um programa de
competências transversais para o futuro
- Aumento das
competências transversais nos jovens
- Aumenta da
possibilidade de inserção no mercado de trabalho
2334.00 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6
Semanal
20

Objectivos especificos para que
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concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade

2

Movimento na Via
Promover momentos de partilha e articulação entre jovens do
Per11 e de outros territórios sobre temáticas ligadas ao
seu futuro, definição de um projeto de vida, debate de
desafios e superação, percursos profissionais, entre outros
de interesse. Mais concretamente a dinamização de 4
momentos, cujos formatos serão definidos pelos próprios
jovens (residências, encontros online, reuniões
presenciais) para que possam conhecer realidades de fora do
seu contexto diário, partilhar desafios e soluções com os
quais se possam identificar e procurar soluções coletivas
para desafios comuns.
Muitas vezes apesar dos jovens terem
sonhos e vontades, não sentem confiança para avançar com a
realização dos mesmos, quer por medo de falhar,
desconhecimento ou mesmo por sentirem que não são capazes.
Ter uma rede de suporte e partilha é muito importante para
superar estas barreiras iniciais e ganhar a confiança
necessária para avançar.
1 coordenador de projeto
1 técnico da Associação de
Moradores do Per11
2 técnicos AKF
1 voluntário Espaço Mundo
2 voluntários Associação Moradores Per11
Rua Raul Rego, lote 8, loja B; Rua José Cardoso Pires, lote
7.13; espaço público
Associação de Moradores do Per11; Associação Espaço Mundo
- Dinamização de 4 encontros entre jovens
- 1 produto
multimédia produzido no âmbito dos encontros
Envolvimento de 15 jovens do território
- Envolvimento de
15 jovens fora do território
- Criação de uma rede de
partilha e suporte
- Aumento da confiança e auto-estima dos
jovens
- Transmissão da ideia de que existem mais
possibilidades fora do contexto que conhecem
2384.00 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Pontual4
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

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

30
2

Academia de empreendedores
Esta atividade consiste na criação de uma academia de
empreendedores locais, cujo objetivo é desenvolver um
conjunto de ações que estimulem as competências
empreendedoras e identificação de talentos dos jovens entre
os 15 e os 30 anos. Para tal, além de workshops ligados às
competências empreendedoras, pretende-se promover a
partilha de experiências com outros empreendedores, apostar
nas sessões de mentoria e experimentação de negócios e
apoio na implementação, através de um programa de incubação
de ideias/projetos empreendedores com o respetivo apoio no
seu desenvolvimento e com recurso a consultores nas várias
áreas.
Através desta atividade não se pretende apenas
fomentar a criação de autoemprego mas também o
desenvolvimento da economia local, através da criação de
novos serviços/produtos na comunidade, o que se torna ainda
mais relevante tendo em conta o contexto de crise económica
que atravessamos devido à pandemia do Covid 19.
1 coordenador de projeto
1 técnico da Associação de
Moradores do Per11
2 técnicos AKF
2 voluntários Associação
Moradores Per11
4 consultores
4 mentores
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
- Criação e dinamização de uma academia de empreendedores
2 workshops de trabalho de competências transversais
- 4
mentores identificados, garantindo acompanhamento de
100%
dos jovens, na estruturação de iniciativas/projetos de
autoemprego
- 1 programa de incubação de projetos
empreendedores com potencial de geração de rendimento
Envolvimento de 6 jovens do território
- Aumento das
competências empreendedoras
- Criação de 2 negócios
próprios
- Aumento da confiança e auto-estima dos jovens
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Promoção da economia local
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

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

Valor

2633.00 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Pontual4
30
2

Digitalmente falando
Dinamização de workshops com adultos e idosos para
aprenderem a utilizar ferramentas das novas tecnologias,
como realização de videochamadas, utilização de redes
sociais e navegação na internet, por forma a combater o
isolamento social.
Pretende-se rentabilizar o material
informático adquirido para as crianças, utilizando-o para
ensinar estas competências, que serão úteis não só para
diminuir o isolamento como também para ajudar os pais que
não as têm a conseguir acompanhar melhor os filhos, seja
conseguindo acompanhar a sua vida social nas redes sociais,
quer de os apoiar com a escola e trabalhos escolares
virtuais.
Sabemos que o distanciamento deve ser físico mas
nunca social, por isso dar a oportunidade a estas pessoas
de se ligarem a outros digitalmente é fundamental para que
consigam manter relações de proximidade significativas e se
sintam mais acompanhados.
1 coordenador de projeto
1 técnico da Associação de
Moradores do Per11
2 voluntários da Associação de Moradores
do Per11
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
- Dinamização de 3 workshops
- Envolvimento de 6 idosos
Envolvimento de 4 adultos em idade ativa
- Aumento das
competências digitais
- Diminuição do sentimento de solidão
e isolamento
4588.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mês 3, Mês 5, Mês 7
Pontual3
10
3

Saber estar saber viver
Dinamização de um conjunto de atividades relacionadas com a
prática de exercício e estilo de vida saudável, que
contribuam para ultrapassar os momentos difíceis vividos
com a pandemia e promover um bem estar na comunidade. O
foco serão os idosos, no entanto todos são bem-vindos numa
atividade que se pretende lúdica, que quebre o isolamento e
que contribua para uma comunidade mais saudável. Podem ser
atividades físicas como caminhadas, passeios de bicicleta,
circuitos, recorrendo ao equipamento desportivo do
território, ou outro tipo de iniciativas que sejam do
agrado dos participantes e ainda workshops de alimentação
saudável ou de cuidados de saúde básicos.
1 coordenador de projeto
1 técnico da Associação de
Moradores do Per11
1 dinamizador de atividades
2
voluntários da Associação de Moradores do Per11
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
- Envolvimento de 10 idosos
- Envolvimento de 5 adultos em
idade ativa
- Dinamização de 6 atividades
- Promoção de
envelhecimento ativo
- Diminuição do isolamento e solidão
Aumento do sentimento de pertença e inclusão
2372.00 EUR
Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 10
Pontual4
10
3
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Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Semeia e partilha
Actividade que pretende fomentar a prática agrícola de
hortas comunitárias com toda a comunidade, onde se pretende
dinamizar competências agrícolas nas várias faixas etárias
e recuperar canteiros e terrenos baldios da Urbanização,
com o objetivo, não só de uma socialização que contribua
para um bem estar geral mas também para responder às
necessidades alimentares. Pretende-se ainda articular com
uma escola local para que se faça compostagem do seu lixo
orgânico para que possa ser utilizado como fertilizante na
horta.
Nesta atividade contamos com a parceria da AVAal
(Associação para a Valorização Ambiental da Alta de
Lisboa), para dar formação aos novos agricultores e
acompanhar todo o processo dando mentoria, tendo em conta a
sua experiência em gestão de hortas comunitárias.
Ter um
terreno onde se cultivam alimentos é uma forma de diminuir
os custos de supermercado e quando feito em comunidade,
promove-se ainda uma lógica de partilha de excedentes e de
troca de produtos que pode ser uma boa contribuição para a
economia familiar.
1 coordenador de projeto
1 técnico da Associação de
Moradores do Per11
1 técnico da AVAal
2 voluntários da
Associação de Moradores do Per11
Rua Raul Rego, lote 8, loja B; Espaço Público
Associação de Moradores do Per11
- Criação de uma horta comunitária
- Envolvimento de 5
famílias
- Aumento do espírito de entreajuda e
solidariedade
- Fortalecimento de relações de vizinhança
Promoção de envelhecimento ativo
- Diminuição do isolamento
e solidão
- Aumento do sentimento de pertença e inclusão
3013.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Diário
30

Objectivos especificos para que
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concorre

Actividade 9
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

3

Estamos juntos!
Esta atividade consiste na sensibilização da comunidade
para os cuidados a ter perante o Covid 19, adaptadas ao
contexto que a pandemia exija em cada momento. O objetivo é
que nas várias atividades do projeto seja feita esta
sensibilização, não só através da entrega de pequenos
folhetos com informações, exposição de informações na
comunidade mas também de conversas informais com os
moradores.
A situação de pandemia é nova para todos e tem
exigido muitas alterações, nem sempre fáceis de acompanhar
por todos e com o desconfinamento foi-se gerando um
sentimento de “falsa segurança” que tem levado ao desleixo
na realização de comportamentos de prevenção e aumento de
comportamentos de risco. Sendo a associação tão próxima da
comunidade e tendo uma relação privilegiada com a mesma,
sentimos a obrigação de, além de dar o exemplo, ter este
papel de sensibilizar a comunidade para a importância de
seguir as regras impostas pela DGS.
1 coordenador de projeto
1 técnico da Associação de
Moradores do Per11
5 voluntários da Associação de Moradores
do Per11
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
- Maior consciencialização dos cuidados a ter
Sensibilização de 60 pessoas da comunidade
- Criação de um
efeito cascata em que as pessoas replicam os bons
comportamentos e ensinam a outros
- Diminuição da
frequência de comportamentos de risco
- Comunidade mais
informada
1983.00 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
60
1, 2, 3
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Nº de parceiros mobilizados

4
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

Técnico Associação de Moradores do Per11
840

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

2 Animadores de projeto
420

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

3 Voluntários Apoio ao Estudo
1200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Técnica da Junta de Freguesia de Santa Clara
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

2 Voluntários Associação Moradores do Per11
840
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

3 Dinamizadores de Oficinas Urbanas
12

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Dinamizador de atividades
6

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Técnico da AVAal
8

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Técnico da AVAal
20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

2 Técnicos da Fundação Aga Khan
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

1 Voluntário Associação Espaço Mundo
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Horas realizadas para o projeto

80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Dinamizador de Atividades
6

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

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

0

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

2

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

170

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

90

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

2
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)

140

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

20
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Nº de destinatários imigrantes
Adultos em idade ativa

0
10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

0

Nº de intervenções no espaço público

2

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

2

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

15600.00 EUR

Encargos com pessoal externo

3998.00 EUR

Deslocações e estadias

200.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

230.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2700.00 EUR

Equipamentos

5300.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

28028 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade

Associação de Moradores do PER 11
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Valor

28028.00 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;
- 1 dinamizador de atividades;
- 2
voluntários para apoio às atividades;
- 3 voluntários para
o apoio ao estudo.
Junta de Freguesia de Santa Clara
Não financeiro
200.00 EUR
A Junta de Freguesia de Santa Clara irá contribuir com:
Colaborar na divulgação e execução do projeto;
- Facilitar
a articulação entre o projeto e os fregueses de Santa
Clara;
- Encaminhar os fregueses que se enquadrem nos
objetivos do projeto;
- Colaborar na apresentação dos
resultados do projeto e nas reuniões de parceria e na
partilha de informações consideradas necessárias.
Fundação Aga Khan
Não financeiro
8505.00 EUR
A Fundação Aga Khan irá contribuir com:
- 2 Técnicos
Apoio nas deslocações das atividades 3,4 e 5
- Apoio nas
despesas de comunicação das atividades 3,4 e 5
Disponibilização de 30 guias de Projetos de Inovação
Comunitária
- Disponibilização de 5 mentores para a
atividade 5
- Disponibilização de formadores para a
atividade 3
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

AVAal
Não financeiro
100.00 EUR
A AVAal irá contribuir para o projeto com:
- Colaborar na
divulgação do projeto;
- Mentoria na implementação da horta
comunitária
Associação Espaço Mundo
Não financeiro
200.00 EUR
A Associação Espaço Mundo irá contribuir para o projeto
com:
- Colaborar na divulgação do projeto;
- Facilitar a
articulação entre o projeto e os jovens da Associação;
Encaminhar os jovens da Associação que se enquadrem nos
objetivos do projeto

TOTAIS
Total das Actividades

28028 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

17505 EUR

Total do Projeto

45533 EUR

Total dos Destinatários

260
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