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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

UDAL - União Desportiva Alta de Lisboa

Designação

Brincadeiras e Travessuras

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y

GI JOIA - Jovens Orientados para a Intervenção

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

UDAL em Movimento-Mostra o Talento
20. Sete Céus
22. Alta de Lisboa Sul
25. Cruz Vermelha
26. Pedro Queiróz Pereira
66. Charneca do Lumiar
67. Alta de Lisboa Centro
Síntese do Projecto

Fase de execução

Promover valores e competências de cooperação, de
participação e cidadania, responsabilidade e autonomia em
jovens, através da dinamização de um campo de férias
temático.

Fase de sustentabilidade

Promover valores e competências de cooperação, de
participação e cidadania, responsabilidade e autonomia em
jovens, através da dinamização de um campo de férias
temático.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A Alta tem uma população diversificada, maioritariamente
jovem proveniente de famílias numerosas, onde a grande
parte dos progenitores estão desempregados e a taxa de
analfabetismo é de 9.8% e o insucesso/absentismo escolar
bastante elevado.
Através de um levantamento de actividades
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existentes na Alta de Lisboa, foi possível verificar que a
faixa dos jovens entre os 13 e os 18 não era abrangida.
Este factor vem espelhado nos resultados dos inquéritos
aplicados à população da Alta de Lisboa pelo Programa Local
de Habitação de Lisboa onde a desocupação dos jovens
aparece como um dos temas que mais preocupa a população.
Esta desocupação pode levar a um aumento marginalidade
juvenil e a percepção de insegurança sentida pela
população. Uma resposta neste sentido que compreendesse um
trabalho continuado, não iria permitir apenas a ocupação
dos jovens no verão, mas também todo o envolvimento destes
na comunidade, através do voluntariado, participação cívica
e juvenil, entre outros. Criam-se óptimas oportunidades
para o treino de competências pessoais e sociais que irão
combater, para além dos factores referidos anteriormente, o
abandono escolar. Pretendemos encontrar uma alternativa à
rua e aos comportamentos de risco, possibilitando aos
jovens um período onde poderão ter acesso a espaço, regras
e normas diferentes para que de facto tomem consciência de
outras realidades e possam ter capacidade de opção, ao
mesmo tempo que diminuem comportamentos de risco
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Jovens
Envolver 20 jovens (13 – 18), e 5 Monitores (19 – 25) em
acções de voluntariado na comunidade e na construção e
dinamização de um campo de férias, estimulando a
participação cívica dos mesmos; Envolver os 25 jovens em
acções de angariação de fundos complementares ao projecto,
dinamizando a comunidade e mobilizando outros jovens.
Promover valores e competências de cooperação, de
participação e cidadania, responsabilidade e autonomia em
jovens, através da dinamização de um campo de férias
temático.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Envolver 20 jovens (13 – 18), e 5 Monitores (19 – 25) em
acções de voluntariado na comunidade e na construção e
dinamização de um campo de férias, estimulando a
participação cívica dos mesmos; Envolver os 25 jovens em
acções de angariação de fundos complementares ao projecto,
dinamizando a comunidade e mobilizando outros jovens.
Envolver 20 jovens (13 – 18), e 5 Monitores (19 – 25) em
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acções de voluntariado na comunidade e na construção e
dinamização de um campo de férias, estimulando a
participação cívica dos mesmos; Envolver os 25 jovens em
acções de angariação de fundos complementares ao projecto,
dinamizando a comunidade e mobilizando outros jovens.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Divulgação do projeto
Divulgação do projecto – Realizada através de Flyers,
mobilização de rua, e contactos informais aos jovens.
Jovens e monitores

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 2

Aparecimento de novas respostas vocacionadas para o
desenvolvimento integral dos jovens, participação na
comunidade, promovendo comportamentos assertivos
100 EUR
Mês 1
Semanal
25
1

Construção e alimentação de BLOG
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Descrição

Recursos humanos

Construção e alimentação de Blog – Criação de um Blog
relativo ao projecto, gerido e alimentado pelos jovens
participantes, onde serão divulgadas as actividades, a
evolução e o próprio campo.
Jovens e monitores

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

Aparecimento de novas respostas vocacionadas para o
desenvolvimento integral dos jovens, participação na
comunidade, promovendo comportamentos assertivos
100 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Semanal
25
1

Seleção e Formação de Monitores
Selecção e formação dos monitores – selecção baseada na
capacidade de liderança e envolvimento na comunidade.
Processo contínuo de formação de monitores incidindo sobre
temáticas como animação de grupos e planeamento das
actividades do campo de férias.
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

Aparecimento de novas respostas vocacionadas para o
desenvolvimento integral dos jovens, participação na
comunidade, promovendo comportamentos assertivos
100 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
25
1
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Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Acções de Voluntariado contínuo
Envolvimento dos jovens em acções de voluntariado em
organizações locais e campanhas nacionais (Banco
Alimentar).
Jovens e monitores

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 5
Descrição

Recursos humanos

Aparecimento de novas respostas vocacionadas para o
desenvolvimento integral dos jovens, participação na
comunidade, promovendo comportamentos assertivos
100 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
25
1

Angariação de fundos
Envolvimento dos jovens em acções de angariação de fundos
complementares ao projecto, como oficinas temáticas para
crianças, venda de artigos feitos pelos jovens, rifas (KIT
Beleza em Alta), churrascos comunitários, actuações (teatro
e dança), etc.
Jovens e monitores

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

Aparecimento de novas respostas vocacionadas para o
desenvolvimento integral dos jovens, participação na
comunidade, promovendo comportamentos assertivos
100 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
25
1
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Actividade 6
Descrição

Planeamento do Campo de Férias
Planeamento do Campo de Férias – Concepção das actividades
e programa do campo de férias, feito pelos monitores em
conjunto com a equipa técnica e validado pelos próprios
jovens.

Recursos humanos

Equipa técnica, Monitores e Jovens

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 7
Descrição

Recursos humanos

Aparecimento de novas respostas vocacionadas para o
desenvolvimento integral dos jovens, participação na
comunidade, promovendo comportamentos assertivos
100 EUR
Mês 3
Semanal
25
1

Campo de Férias
Experiência com a duração de 7 dias, num acampamento, onde
os jovens terão actividades diversas e serão responsáveis
pelo funcionamento do campo.
Equipa técnica, Monitores e Jovens

Local: morada(s)

A definir

Local: entidade(s)

A definir

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Aparecimento de novas respostas vocacionadas para o
desenvolvimento integral dos jovens, participação na
comunidade, promovendo comportamentos assertivos
4200 EUR
Mês 4
Diário
25
1
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Actividade 8
Descrição

Avaliação
Momento de avaliação final do projecto – Reunião com os
jovens para discutir o impacto do projecto e a
possibilidade de novas actividades/projectos.

Recursos humanos

Equipa técnica, Monitores e Jovens

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 9
Descrição

Aparecimento de novas respostas vocacionadas para o
desenvolvimento integral dos jovens, participação na
comunidade, promovendo comportamentos assertivos
100 EUR
Mês 5
Mensal
25
1

Encerramento do projeto
Encerramento do projecto – Evento que contará com a
projecção de um filme com gravações das várias fases do
projecto, exposição fotográfica, que será aberta à
comunidade.

Recursos humanos

Equipa técnica, Monitores e Jovens

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

Aparecimento de novas respostas vocacionadas para o
desenvolvimento integral dos jovens, participação na
comunidade, promovendo comportamentos assertivos
100 EUR
Mês 5
Mensal
25
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

2000 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

1702 EUR
0 EUR

Encargos gerais de funcionamento

394 EUR

Equipamentos

904 EUR

Obras
Total

0 EUR
5000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

UDAL - União Desportiva Alta de Lisboa
3606 EUR
Brincadeiras e Travessuras
1394 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

UDAL - União Desportiva Alta de Lisboa
Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

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

5000 EUR
1 EUR
5001 EUR
225
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