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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

CLIP - Recursos e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia do Lumiar

Designação

Associação Espaço Mundo

Designação

Associação de Moradores do PER 11

Designação

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação

ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Designação

Junta de Freguesia de Santa Clara

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

#NaAltaEmCasa
6. Quinta da Torrinha
26. Pedro Queiróz Pereira
Síntese do Projecto

Fase de execução

O Projeto #NaAltaEmCasa surge da necessidade de dinamizar a
participação comunitária e a relação entre as Associações
de Base Local, através da realização de atividades
inovadoras que promovam o desenvolvimento local e a coesão
social e territorial. Pretende-se abordar estas questões
por serem de grande pertinência naquilo que é a minimização
das consequências da Pandemia Covid 19.

Fase de sustentabilidade

A sustentabilidade do projeto passa pelo compromisso no
envolvimento dos parceiros, reforçando a continuidade das
ligações estabelecidas entre a comunidade e as Associações
de Base Local. Salienta-se ainda que faz parte da missão de
todas as associações envolvidas no projeto a
promoção da
coesão social e do desenvolvimento comunitário, pelo que a
sustentabilidade está garantida.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

O ano 2020 foi abruptamente abalado pela Pandemia Covid 19
e sabemos que não estamos todos no mesmo barco. É por isso
essencial ter em atenção zonas como as de intervenção do
BipZip, como é o caso da Alta de Lisboa, que carecem de uma
assistência reforçada, que vai desde o desemprego, ao
isolamento social, ao cuidado com os idosos e crianças,
passando pelo apoio psicológico e distribuição de bens
essenciais entre outros .
O movimento #NaAltaEmCasa surgiu,
neste contexto, mais especificamente durante o estado de
emergência, de modo a aproximar a comunidade e dar
assistência à mesma enquanto paralelamente se dava
continuidade de uma forma virtual aos projetos BipZip
(2019) da Alta de Lisboa, contando com a participação da
ARAL, Avaal, Associação de Moradores do Per11, Associação
Espaço Mundo e Associação CLIP- Recursos e Desenvolvimento.
O desconfinamento trouxe desafios acrescidos, que se têm
mantido ao longo destes meses e que se traduzem, por
exemplo, na freguesia de Santa Clara continuar em estado de
calamidade e com medidas mais restritivas, o que justifica
não só continuarmos o trabalho como irmos mais além na
nossa intervenção.
Sentimos que este movimento é
fundamental não só para manter e aumentar as ligações
criadas entre as associações e a comunidade como também por
ser uma ferramenta de apoio a comunidade e que a mesma
recorrer para partilhar conteúdos e expor
problemas/dificuldades que esteja a passar e encontrar
soluções conjuntas.

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Adultos (população em idade ativa)O objetivo geral deste projeto passa por reduzir os
impactos da situação pandemica do Covid 19, valorizando o
trabalho em rede com as Associações de Base Local e a
comunidade envolvente, por forma a dar resposta aos
desafios iminentes.
Porque acreditamos que o movimento
online foi um sucesso, em contexto de quarentena,
demonstrando que a união entre associações, em proximidade
com a comunidade, resulta num aumento de sinergias e
relações que por si culminam numa melhor intervenção e
resposta aos impactos da pandemia, queremos agora transpor
isto para uma intervenção mais direta na comunidade.
Pretendemos inovar as atividades e realizá-las com as
devidas precauções, presencialmente tendo sempre em conta a
instabilidade da situação da saúde que vivemos e que a
qualquer momento podemos ter de realizar as atividades
pensadas de forma virtual.
Achamos fundamental fomentar
este sentimento de pertença e de união entre a comunidade e
as associações e entre as associações.

Objetivos Específicos de Projeto
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Descrição

Fomentar a ligação entre as associações de Base Local da
Alta de Lisboa, algo que aconteceu no movimento online e
que queremos transpor para este ano, de modo a enriquecer a
atuação destas associações na comunidade que pode ter mais
impacto quando feita em conjunto.
Consideramos que este
seja um ponto fundamental quando se fala em intervenção
local: o trabalho em rede e parceria, reconhecer as
qualidades de cada associação e complementar a atuação de
forma a beneficiar em última instância a comunidade.
Principalmente, quando estamos em contexto de Covid 19 é
importante reforçar este trabalho que é facilmente
esquecido na prática diária e direta com a população que
cada associação tem. Fazendo uso de uma expressão popular
“Uma mão lava a outra” e em contexto de Crise é bom que “As
duas lavem a cara”.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo passa acima de tudo pelo
fortalecimento das relações entre as associações. Uma vez
estas relações estabelecidas, o trabalho em parceria passa
a fazer parte do dia a dia de cada associação e cria-se um
clima de confiança que permite que, perante qualquer
desafio ou conquista, estejamos juntos. A prova de que este
objetivo é sustentável, é o facto de perante a adversidade,
a pandemia Covid 19, nos termos unido e iniciado este
processo de aproximação e trabalho conjunto, mesmo sem
qualquer financiamento que o suportasse. O financiamento do
programa BIP/ZIP torna-se agora essencial porque queremos
levar o Movimento #NaAltaEmCasa mais além e conseguir fazer
mais pelo nosso território. Este ano vai permitir reforçar
ainda mais as relações já existentes e tornar mais evidente
uma crença que já temos, de que juntos vamos mais além.
Estamos comprometidos, quer através da missão de cada
associação, quer através dos objetivos deste projeto, a
mantê-lo e trabalhar sempre em conjunto para dar resposta à
nossa comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Reforçar a relação entre as associações e a comunidade,
colocando-a num papel ativo de participação e envolvimento
na identificação e solução dos desafios emergentes, criando
uma rede de apoio facilitadora de resposta às necessidades.
A comunicação é fundamental quando se fala de trabalho
social, uma associação só consegue fazer uma boa atuação se
tiver uma boa comunicação se as pessoas souberem que
existe, o que faz e em que pode ajudar e acreditamos que
este projeto vai contribuir para o reconhecimento das
associações dentro da comunidade envolvente.
Neste sentido,
consideramos fundamental a criação de novas dinâmicas
comunitárias, visando o envolvimento da comunidade, de modo
a que sejam agentes ativos na mudança e na procura de
soluções comuns para fazer frente à pandemia.
Salienta-se a

5

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

importância deste aspeto tendo em conta o contexto de Covid
19, em que acreditamos que, infelizmente, os desafios
sociais vão aumentar, e os pedidos de ajuda não vão
diminuir.
Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo centra-se sobretudo na
capacitação e consciencialização dos moradores de que são
capazes e têm um papel essencial na sua comunidade. Muito é
possível num território em que a comunidade é envolvida e
participativa e na maioria das vezes isso só não acontece
porque os moradores desconhecem a sua força e o impacto que
um trabalho conjunto, com o apoio das associações locais,
pode ter na superação de desafios e na melhoria da
qualidade de vida. É exatamente aqui que vamos trabalhar,
na consciencialização e na transmissão de ferramentas para
que no futuro a comunidade sinta que é capaz e que pode
sempre contar com estas associações para os apoiarem. Além
deste trabalho encaixar na missão das associações, estamos
empenhados com o projeto e comprometidos com a nossa
comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

#NaAltaLigados
Esta atividade consiste na ligação digital e física entre
técnicos e a comunidade, e na coordenação conjunta das
diversas atividades.
A ligação entre os técnicos
concretiza-se com conversas diárias, quer presenciais quer
digitalmente (whatsapp) e em reuniões periódicas mensais
(no mínimo) para ponto de situação do projeto. Esta ligação
é muito importante porque permite a partilha de informações
e de apoio entre as associações, bem como o planeamento de
atividades conjuntas e a concretização das mesmas, que será
a base de todo o projeto, um projeto verdadeiramente de
parceria em que as atividades são de todos e todos estamos
igualmente empenhados e envolvidos no seu sucesso para bem
da nossa comunidade.
A ligação com a comunidade é feita
pelas associações nos vários pontos do território em que
têm mais atuação e passa também por contactos presenciais,
com conversas informais, e participação digital (whatsapp).
Esta ligação das associações aos moradores permite uma
grande proximidade para identificação de desafios e
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articulação de respostas mas também o envolvimento dos
mesmos nas atividades, sendo as várias associações os
mediadores entre a comunidade e o Movimento.
Esta
articulação entre associações e das associações com a
comunidade, permitem um trabalho efetivamente
participativo, com os contributos de todos, baseado na
proximidade e confiança.
Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

1- Coordenador de Projeto Associação CLIPrd
1- Técnico
Associação CLIPrd
1- Técnico Associação de Moradores do
Per 11
1- Técnico Associação Espaço Mundo
1- Voluntário
Associação Espaço Mundo
1- Técnico ARAL
2- Voluntários ARAL
1- Técnico Avaal
1- Voluntário Avaal
- R. Luís Piçarra, 12A, 1750-101, Lisboa
- R. Raul Rego
Lote 8, 1750-424, Lisboa
- R. José Cardoso Pires Lote 7.13,
1750-356, Lisboa
R. Luís Piçarra 5B, 1750-417 Lisboa
-Associação CLIPrd
-Associação de Moradores do Per 11
-Associação Espaço Mundo
-ARAL
-Avaal
-Realização de 12 reuniões de equipa
-Fomentação do
sentimento de pertença
-Envolvimento comunitário nas
dinâmicas do movimento
-Reconhecimento do movimento por
parte da comunidade
-Fortalecimento das relações entre os
elementos da comunidade
-Aumento da relação entre os
membros das associações
3 759,14 €
3429.00 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
100
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

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

1

#NaAltaNasRedesSociais
Manutenção, gestão e dinamização das paginas de Facebook e
Instagram criadas para o movimento.
Esta atividade
consiste concretamente na divulgação dos conteúdos enviados
pela comunidade e informação relativa ao Covid 19, sendo
que isto é encaixado em rubricas temáticas específicas. A
comunidade é o pilar desta atividade, pois é a mesma que
envia os conteúdos que vão desde receitas, atividades para
crianças, exercício físico, a partilha de vivências,
comemoração de datas importantes e informações diversas.
Isto implica gerir e organizar o conteúdo, criar layouts
para esses mesmos conteúdos, assim como textos para
acompanhar as publicações nas redes sociais, que são hoje
em dia um dos principais recursos de comunicação entre as
pessoas e em contexto de pandemia ganharam ainda mais
força.
Esta atividade permite que os conteúdos enviados
cheguem a mais longe e sejam mais acessíveis para todos,
criando-se uma rede de comunicação mais forte não só entre
a comunidade mas entre a comunidade e o resto da sociedade.
1- Coordenador de Projeto Associação CLIPrd
1- Técnico
Associação CLIPrd
1- Técnico Associação de Moradores do
Per 11
1- Técnico Associação Espaço Mundo
1- Voluntário
Associação Espaço Mundo
1- Técnico ARAL
1- Voluntário ARAL
1- Técnico Avaal
1- Voluntário Avaal
R. Luís Piçarra, 12A, 1750-101 Lisboa
Associação CLIPrd
-50 posts mensalmente (2 por dia X 24 dias úteis= 48)
-Criação de 10 layouts
-Criação de um calendário de
comunicação
- Envolvimento de 150 pessoas da comunidade
Crescimento do alcance da população no Facebook
Crescimento do alcance da população no Instagram
- Aumento
da proximidade comunidade;
- Reforço do sentimento de
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pertença;
- Melhoria das relações entre vizinhança
Envolvimento da comunidade na produção de conteúdos
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

3537.00 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
1000
2

#JornAl(ta)
Esta atividade consiste na redação e impressão de um jornal
informal, mensal, utilizando a informação mais relevante
divulgada nas redes sociais, e outras rubricas que contem
com a participação da comunidade.
Isto permite que toda a
população tenha acesso aos conteúdos que são divulgados nos
canais de comunicação digitais, pois nem todos têm acesso a
internet ou as redes sociais, tentamos assim colmatar a
infoexclusão da comunidade.
Além disso, achamos importante
que fique um registo físico do produto do trabalho
realizado. Não esquecendo as preocupações ambientais
optámos por fazer esta impressão apenas mensalmente e em
papel reciclável.
1- Coordenador de Projeto Associação CLIPrd
1- Técnico
Associação CLIPrd
1- Técnico Associação de Moradores do
Per 11
1- Técnico Associação Espaço Mundo
1- Voluntário
Associação Espaço Mundo
1- Técnico ARAL
1- Voluntário ARAL
1- Técnico Avaal
1- Voluntário Avaal
1 -Editor de Jornal
- R. Luís Piçarra, 12A, 1750-101, Lisboa
- R. Raul Rego
Lote 8, 1750-424, Lisboa
- R. José Cardoso Pires Lote 7.13,
1750-356, Lisboa
R. Luís Piçarra 5B, 1750-417 Lisboa
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Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

-Associação CLIPrd
-Associação de Moradores do Per 11
-Associação Espaço Mundo
-ARAL
-Avaal
-Redigir 11 edições do jornal
-Promover a divulgação de
informação local
-Combater a infoexclusão
-Informar a
população
6664.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
1200
2

NaAltaEmAssembleia
Esta atividade consiste na dinamização de Assembleias de
moradores, promovidas pelas associações, de modo a reforçar
a relação com a comunidade.
O objetivo é levar
problemas/questões existentes, relacionadas principalmente,
mas não exclusivamente com o Covid 19, à discussão para
criação de soluções comuns e uma eventual articulação com
entidades externas para resolução dos mesmos. Mesmo que a
resposta não consiga ser dada por nós ou pelos próprios
moradores, temos o compromisso de apoiar a comunidade e
fazer ligações a entidades externas que possam contribuir
para a solução para esses desafios. O mais importante é não
quebramos a confiança, nem ficar aquém das expetativas da
comunidade.
Queremos que os moradores tenham voz e que
possam expor os seus problemas num ambiente seguro e de
confiança, dando-lhes também ferramentas para que se tornem
agentes de mudança. Consideramos que isto é um fator
importante a ser desenvolvido, que passa pela
consciencialização das capacidades das próprias pessoas, de
que elas podem contribuir para a transformação social,
porque elas fazem parte dessa mesma transformação e são os
atores principais.
Além disso é fundamental o contato
permanente com a comunidade por parte de cada associação
consoante a sua atuação e missão e o trabalho em rede
constante com as diversas associações e parceiros para
articulação de respostas.
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Esta atividade tem também o
propósito de identificar ações para a atividade 5.
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 Associação CLIPrd
1- Técnico
Associação CLIPrd
1- Técnico Associação de Moradores do
Per 11
1- Técnico Associação Espaço Mundo
1- Voluntário
Associação Espaço Mundo
1- Técnico ARAL
1- Voluntário ARAL
1- Técnico Avaal
1- Voluntário Avaal
- R. Luís Piçarra, 12A, 1750-101, Lisboa
- R. Raul Rego
Lote 8, 1750-424, Lisboa
- R. José Cardoso Pires Lote 7.13,
1750-356, Lisboa
R. Luís Piçarra 5B, 1750-417 Lisboa
-Associação CLIPrd
-Associação de Moradores do Per 11
-Associação Espaço Mundo
-ARAL
-Avaal
- Realização de 4 Assembleias
- Participação de 80
moradores
-Participação da comunidade nas dinâmicas sociais
- Aumento do sentimento de pertença
- Promoção do
envolvimento comunitário
- Promoção de uma democracia
participada
- Aumento da consciência, nos moradores, de
que todos temos um papel importante na comunidade
Articulação de respostas entre as associações, os moradores
e entidades externas
4264.00 EUR
Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9
Pontual4
80
2
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Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

#NaAltaEmEventos
Para esta atividade o objeitvo é que se propiciem momentos
de convívio com a comunidade, aliados a
Workshops/formações, concertos ou conversas ou outro tipo
de atividades com as quais as associações se sintam à
vontade de realizar e que vão de encontro às necessidades e
resolução de problemas da própria comunidade.
As
necessidades da comunidade serão diagnosticadas na
atividade anterior (assembleias), o que se torna
fundamental porque permite que as pessoas vejam refletido o
seu trabalho de debate e reflexão em atividades concretas,
valorizando assim criação de soluções conjuntas
entre as
associações e a comunidade, transformando todos os
participantes deste processo de transformação em agentes
ativos na mudança. Estes processos só podem ter sucesso se
forem participativos e contarem com as diversas
perspectivas é por isso que acreditamos que esta é a melhor
forma de realizar esta atividade.
No movimento existem 4
associações, com contato direto com a população, ao longo
do ano cada uma delas seria responsável por dinamizar isto
uma vez (sempre com a ajuda dos outros), tendo sempre em
conta a instabilidade relacionada com o Covid 19, estas
atividades seriam realizadas preferencialmente fisicamente,
mas caso não fosse possível virtualmente.
1- Coordenador de Projeto Associação CLIPrd
1- Técnico
Associação CLIPrd
1- Técnico Associação de Moradores do
Per 11
1- Técnico Associação Espaço Mundo
1- Voluntário
Associação Espaço Mundo
1- Técnico ARAL
1- Voluntário ARAL
1- Técnico Avaal
1- Voluntário Avaal
- R. Luís Piçarra, 12A, 1750-101, Lisboa
- R. Raul Rego
Lote 8, 1750-424, Lisboa
- R. José Cardoso Pires Lote 7.13,
1750-356, Lisboa
R. Luís Piçarra 5B, 1750-417 Lisboa
-Associação CLIPrd
-Associação de Moradores do Per 11
-Associação Espaço Mundo
-ARAL
-Avaal
-Participação de 50 pessoas por evento
-Envolvimento de 180
moradores
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-Partilha de ideias entre os participantes
-Aumento do conhecimento dos participantes
-Organização de
4 eventos
-Aumento da cidadania ativa
-Promoção dos
elementos da comunidade enquanto agentes ativos de mudança
-Desenvolvimento de skils de organização e logistica dos
técnicos
-Empoderamento da comunidade envolvida
Reforço do
trabalho em rede
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

4463.00 EUR
Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10
Pontual4
180
2

#NaAltaSensiblizando
Realizar campanhas de sensibilização online e fisicamente,
através de uma análise da realidade e consoante os
problemas que estejam a acontecer, como já foi feito com a
campanha “Covid Mata”, que foi um sucesso, não só na Alta
de Lisboa, como noutros territórios para onde foi levada
pela Gebalis.
Como referido anteriormente, as temáticas
das campanhas serão decididas à medida do contexto atual e
das problemáticas identificadas no território, no entanto
existem já dois temas que gostaríamos de abordar, um mais
relacionado com a cooperação e união entre os moradores e
as associações, de modo a estreitar a relação entre os
mesmos e outro com comportamentos de prevenção relacionados
com o Covid19.
É fundamental que as campanhas
desenvolvidas para a comunidade, quer sejam de temáticas
relacionadas com o Covid ou outras, surjam de facto dos
comportamentos observados no território e falem uma
linguagem com a qual as pessoas se identifiquem. Ou seja, o
objetivo não é replicar campanhas generalistas mas sim
criá-las à medida da nossa comunidade, pois só assim terão
realmente impacto.
1- Coordenador de Projeto Associação CLIPrd
1- Técnico
Associação CLIPrd
1- Técnico Associação de Moradores do
Per 11
1- Técnico Associação Espaço Mundo
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1- Voluntário
Associação Espaço Mundo
1- Técnico ARAL
1- Voluntário ARAL
1- Técnico Avaal
1- Voluntário Avaal
1- Designer
Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

- R. Luís Piçarra, 12A, 1750-101, Lisboa
- R. Raul Rego
Lote 8, 1750-424, Lisboa
- R. José Cardoso Pires Lote 7.13,
1750-356, Lisboa
R. Luís Piçarra 5B, 1750-417 Lisboa
-Associação CLIPrd
-Associação de Moradores do Per 11
-Associação Espaço Mundo
-ARAL
-Avaal
-Atingir 3 mil visualizações no facebook e instagram nas
publicações relativas ao tema
-Criação de 4 campanhas de
sensibilização
-Discussões informais no dia a dia da
comunidade sobre as -campanhas
-Diminuição dos
comportamentos de risco da comunidade
-Consciencialização
da sociedade em geral
-Promover a mudança de comportamentos
considerados de risco
-Fomentação de uma retórica livre de
julgamentos entre a comunidade
6863.00 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 12
Pontual4
3000
2

#NaAltaEmFestival
Por forma a encerrar o projeto, num espírito comemorativo,
propõe-se um festival itinerante pelo território, com a
presença de artistas da zona. A ideia são dois dias,
durante a tarde, com vários postos espalhados pelo
território da Alta de Lisboa, em que as próprias pessoas
escolheriam o que queriam assistir, que pode passar por
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concertos de artistas, teatros, workshops, conversas
dinamizadas pelas associações e projetos bip zip 2020 da
zona.
Desta forma, teríamos mais um momento de partilha de
experiências e saberes e além disso os artistas da Alta de
Lisboa seriam reconhecidos, assim como as associações e
projetos das mesmas,
Consideramos que não há forma melhor
para encerrar um projeto comunitário que com a comunidade e
em modo festival para comemorar a união entre todos, para
ultrapassar este que se adivinha um período complexo.
Na
impossibilidade da realização do evento presencialmente,
devido à Pandemia Covid19, o mesmo pode acontecer em
formato online.
Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor

1- Coordenador de Projeto Associação CLIPrd
1- Técnico
Associação CLIPrd
1- Técnico Associação de Moradores do
Per 11
1- Técnico Associação Espaço Mundo
1- Voluntário
Associação Espaço Mundo
1- Técnico ARAL
1- Voluntários ARAL
1- Técnico Avaal
1- Voluntário Avaal
7- artistas
- R. Luís Piçarra, 12A, 1750-101, Lisboa
- R. Raul Rego
Lote 8, 1750-424, Lisboa
- R. José Cardoso Pires Lote 7.13,
1750-356, Lisboa
R. Luís Piçarra 5B, 1750-417 Lisboa
Espaço público
-Associação CLIPrd
-Associação de Moradores do Per 11
-Associação Espaço Mundo
-ARAL
-Avaal
-Identificação da comunidade com o evento
-Incremento do
sentimento de pertença
-Valorização de artistas locais
-Aumento da coesão social
.Desenvolvimento de skils de
logistica e organização de um evento para os responsáveis
200 participantes
6214.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mês 12
Pontual1
200
1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

7
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador de Projeto
780

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico (Associação CLIPrd)
1440

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico (ARAL)
780

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

(Associação CLIPrd)

Técnico (Associação Espaço Mundo)
780
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico (Associação de Moradores do Per11)
780

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico (Avaal)
780

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Editor de Jornal
300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário Associação Espaço Mundo
600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário ARAL
600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

Voluntário Avaal
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Horas realizadas para o projeto

600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer
240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Morador voluntário
300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico (Junta Freguesia de Santa Clara)
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico (Junta Freguesia Lumiar)
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico GEBALIS
60

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%)

0

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)

360

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

5400

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

4
Equidade

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

0

2880
0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

1440

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

864

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

1200

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

2
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Nº de vídeos criados
Nº de artigos publicados em jornais /
revistas
Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

600
65

0

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

9000.00 EUR

Encargos com pessoal externo

15600.00 EUR

Deslocações e estadias

1276.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

5058.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3000.00 EUR

Equipamentos

1500.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

35434 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

CLIP - Recursos e Desenvolvimento
35434.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Associação CLIPrd
Não financeiro
4500.00 EUR
Gestora de projetos afeta 25% do horário de trabalho ao
projeto. Além disso a Associação contribui com mesas,
cadeiras, tendas e material de Coffee Break para
dinamização de atividades.
ARAL (Associação de Residentes do Alto do Lumiar)
Não financeiro
2500.00 EUR
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Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

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

Disponibilização de um voluntário, para dinamização de
atividades, com 600 horas afetas ao projeto.
Avaal
Não financeiro
2500.00 EUR
Disponibilização de um voluntário, para dinamização de
atividades, com 600 horas afetas ao projeto.
Associação Espaço Mundo
Não financeiro
2500.00 EUR
Disponibilização de um voluntário, para dinamização de
atividades, com 600 horas afetas ao projeto.
Junta de Freguesia de Santa Clara
Não financeiro
200.00 EUR
Colaboração na divulgação e execução do projeto;
facitilitação e articulação entre o protejo e os fregueses
de Santa Clara; encaminhamento dos fregueses que se
enquadrem nos objetivos do projeto; colaboração na
apresentação dos resultados do projeto e nas reuniões de
parceria e na partilha de informações consideradas
necessárias
Morador Voluntário
Não financeiro
400.00 EUR
Participação na atividade #JornAl(ta) enquanto redator
principal
Junta de Freguesia do Lumiar
Não financeiro
200.00 EUR
Colaboração na divulgação e execução do projeto;
facitilitação e articulação entre o protejo e os moradores
da freguesia do Lumiar; encaminhamento dos moradores que se
enquadrem nos objetivos do projeto; colaboração na
apresentação dos resultados do projeto e nas reuniões de
parceria e na partilha de informações consideradas
necessárias

21

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

GEBALIS
Não financeiro
150.00 EUR
Apoio na
divulgação do projeto, nas assembleias de
moradores para articulação em assuntos que façam sentido
para a Gebalis e na impressão e distribuição de materiais
das campanhas de sensibilização.

TOTAIS
Total das Actividades

35434 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

12950 EUR

Total do Projeto

48384 EUR

Total dos Destinatários

5760
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