Programa BIP/ZIP 2011
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 022
Coreografar o Urbano

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 Cultural Para o Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y ARACODI - Associação dos Residentes Angolanos no Concelho
de Odivelas

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Coreografar o Urbano
43. Alfama
64. Anjos
67. Alta de Lisboa Centro
Síntese do Projecto

Fase de execução

- Valorizar e personalizar os grupos existentes nos
BIP/ZIP;
- Contribuir para os desenvolvimentos grupos de
danças já existentes,
- Transmitir a ideia e a
e a
organização de espaço útil em palco;
- Contribuir para a
importância da coreografia e condições de vida dos
habitantes do BIP/ZIP
- Promover interculturalidade
urbana;

Fase de sustentabilidade

- Valorizar e personalizar os grupos existentes nos
BIP/ZIP;
- Contribuir para os desenvolvimentos grupos de
danças já existentes,
- Transmitir a ideia e a
e a
organização de espaço útil em palco;
- Contribuir para a
importância da coreografia e condições de vida dos
habitantes do BIP/ZIP
- Promover interculturalidade
urbana;

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

O projecto a que nos propomos apresentar ao público alvo
será de cor e luz entre os sons de algumas regiões do mundo
lusófono. Prevemos cruzar as referências artísticas
independentemente da origem grupos já formados ao nível de
música e dança para elevar o nível qualitativo em palco. O
Déficit” de qualificação artístico entre os criadores da
arte e a respectiva constitui uma das preocupações para a
culturFACEIS (mentora e promotora) e em parceria com a
ARACODI , apresentamos o projecto COREOGRAFAR O URBANO com
a missão de valorizar e potencializar os grupos existentes
nos BIP/ZIP ou não, promando pela qualidade no mundo da
arte do palco, promover a coesão social e a
interculturalidade urbana.
Entendemos que o artista deve
ter a noção espaço útil, a coreografia e o cenário
existente para transmitir uma mensagem visual de forma
harmoniosa e facilitar a leitura e a interpretação
artística.
Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
- Valorizar e personalizar os grupos existentes nos
BIP/ZIP;
- Contribuir para os desenvolvimentos grupos de
danças já existentes,
- Transmitir a ideia e a
e a
organização de espaço útil em palco;
- Contribuir para a
importância da coreografia e condições de vida dos
habitantes do BIP/ZIP
- Promover interculturalidade
urbana;

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

- Valorizar e personalizar os grupos existentes nos
BIP/ZIP;
- Contribuir para os desenvolvimentos grupos de
danças já existentes,
- Transmitir a ideia e a
e a
organização de espaço útil em palco;
- Contribuir para a
importância da coreografia e condições de vida dos
habitantes do BIP/ZIP
- Promover interculturalidade
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urbana;
Sustentabilidade

- Valorizar e personalizar os grupos existentes nos
BIP/ZIP;
- Contribuir para os desenvolvimentos grupos de
danças já existentes,
- Transmitir a ideia e a
e a
organização de espaço útil em palco;
- Contribuir para a
importância da coreografia e condições de vida dos
habitantes do BIP/ZIP
- Promover interculturalidade
urbana;

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Inscrições
Junho
4 a 20 Inscrição de Alfama, Anjos e na Alta de
Lisboa Centro; 25 – Encontro c/ inscritos apresentam o
projecto; 27 de Julho 1, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30;
Agosto 1, 6, 8, 13, 1, 19, 22 e 29; Setembro 1 Ensaio
Local; dia 2 Ensaio Geral
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das entidades do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das entidades do Consórcio

Resultados esperados

Transmitir a ideia de qualidade, harmonia e de organização
do grupo em relação ao espaço cénico;
Contribuir para a
melhoria das condições de vida dos habitantes do BIP/ZIP
cada beneficiário vai ser capaz de interagir melhor,
contribuir para a coesão social com qualidade
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

5000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Diário
30
1

Ensaios
Junho
4 a 20 Inscrição de Alfama, Anjos e na Alta de
Lisboa Centro; 25 – Encontro c/ inscritos apresentam o
projecto; 27 de Julho 1, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30;
Agosto 1, 6, 8, 13, 1, 19, 22 e 29; Setembro 1 Ensaio
Local; dia 2 Ensaio Geral (AL. Lisboa Centro/Anjos
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das entidades do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das entidades do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Transmitir a ideia de qualidade, harmonia e de organização
do grupo em relação ao espaço cénico;
Contribuir para a
melhoria das condições de vida dos habitantes do BIP/ZIP
cada beneficiário vai ser capaz de interagir melhor,
contribuir para a coesão social com qualidade
10000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Diário
30
1

Performance Inter-Urbano
Setembro: Dia 3 Performance inter – Urbano “COREOGRAFAR 0
URBANO”
- Entrega de certificados de participação com a
presença de convidados.
- Edição e Publicação(papel
Digital) – Resultado do projecto
Equipa Multidisciplinar
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Local: morada(s)

Espaços das entidades do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das entidades do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Transmitir a ideia de qualidade, harmonia e de organização
do grupo em relação ao espaço cénico;
Contribuir para a
melhoria das condições de vida dos habitantes do BIP/ZIP
cada beneficiário vai ser capaz de interagir melhor,
contribuir para a coesão social com qualidade
5000 EUR
Mês 5
Mensal
30
1

Boletim Informativo e Website
Publicação em suporte de papel digital informação
multimédia relacionados com o projecto, inclui breve
historial sobre as zonas de intervenção e a sua relação com
o projecto desenvolvido e os seus participantes
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das entidades do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das entidades do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Transmitir a ideia de qualidade, harmonia e de organização
do grupo em relação ao espaço cénico;
Contribuir para a
melhoria das condições de vida dos habitantes do BIP/ZIP
cada beneficiário vai ser capaz de interagir melhor,
contribuir para a coesão social com qualidade
5000 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7
Mensal
30
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não 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

0

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

0

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)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
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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

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

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

2565 EUR

Encargos com pessoal externo

800 EUR

Deslocações e estadias

1200 EUR

Encargos com informação e publicidade

8000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5935 EUR

Equipamentos

6500 EUR

Obras
Total

0 EUR
25000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Cultural Para o Desenvolvimento
25000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Associação Cultural para o Desenvolvimento
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

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

25000 EUR
1 EUR
25001 EUR
120
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