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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

APEAL

Designação

ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Designação

Y Activamente, Intervenção Social e Comunitária, CRL

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Grupo Informal Ler em Alta

Designação

GI EntreNós

Designação

Y ACES Lisboa Norte - Centro de saúde do lumiar

Designação

Y Comissão de Proteção de Crianças e jovens - Lisboa Norte

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Crescer em Família
20. Sete Céus
21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca
66. Charneca do Lumiar
Síntese do Projecto

Fase de execução

Promover a inclusão social e económica das famílias através
de uma maior aproximação às instituições e da participação
ativa na comunidade; fortalecer as redes informais de
solidariedade, através de mecanismos de aproximação entre
famílias e de respostas informais, leves, flexíveis e
adequadas; reforçar as competências familiares para aceder
a meios e recursos facilitadores de construção de projetos
de vida, estruturados e autónomos

Fase de sustentabilidade

Promover a inclusão social e económica das famílias através
de uma maior aproximação às instituições e da participação
ativa na comunidade; fortalecer as redes informais de
solidariedade, através de mecanismos de aproximação entre
famílias e de respostas informais, leves, flexíveis e
adequadas; reforçar as competências familiares para aceder
a meios e recursos facilitadores de construção de projetos
de vida, estruturados e autónomos

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

As zonas estão associadas à Ameixoeira (10 000 habitantes)
e Alta de Lisboa (32 000 habitantes) territórios
heterogéneos, com origens e culturas diversificadas
(população estrangeira entre 10% e 20%), caracterizando-se
maioritariamente por população ativa entre os 15 e 64 anos
(CEDRU, 2009). Analisando os habitantes das zonas
realojadas, a maioria dos agregados familiares tem 3,4
pessoas por família, reside em habitações alugadas, com um
elevado índice de dependência de apoios sociais/subsídios.
Cerca de 20% dos agregados são famílias monoparentais.
Verifica-se que em 2009, cerca de 10% da população é
analfabeta (CEDRU 2009), existindo elevando índice de
insucesso/abandono escolar e falta de ocupação dos jovens
(Relatório de Consulta Pública 2010), a par de com cerca de
20% da população estar em situação de desemprego (CEDRU
2009). Segundo o diagnóstico Famílias na Comunidade
realizado pela K’ CIDADE em 2009, as maiores problemáticas
identificadas pelos agregados familiares (crianças,
adultos, seniores) e instituições, são ao nível financeiro
(desemprego, dificuldades de gestão dos orçamentos
familiares), ao nível das relações familiares (conflitos
e/ou violência familiar), bem como as questões da
insegurança, baixa escolaridade e falta de cidadania. A
população residente em alguns destes BIP/ZIP é oriunda de
diferentes estratos sócio económicos e realidades
culturais, religiosas e sociais, o que valoriza e enriquece
eventuais dinâmicas de partilha e entreajuda locais.
Promover a Inclusão e a Prevenção
Família
Promover a inclusão social e económica das famílias através
de uma maior aproximação às instituições e da participação
ativa na comunidade; fortalecer as redes informais de
solidariedade, através de mecanismos de aproximação entre
famílias e de respostas informais, leves, flexíveis e
adequadas; reforçar as competências familiares para aceder
a meios e recursos facilitadores de construção de projetos
de vida, estruturados e autónomos

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Promover a inclusão social e económica das famílias através
de uma maior aproximação às instituições e da participação
ativa na comunidade; fortalecer as redes informais de
solidariedade, através de mecanismos de aproximação entre
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famílias e de respostas informais, leves, flexíveis e
adequadas; reforçar as competências familiares para aceder
a meios e recursos facilitadores de construção de projetos
de vida, estruturados e autónomos
Sustentabilidade

Promover a inclusão social e económica das famílias através
de uma maior aproximação às instituições e da participação
ativa na comunidade; fortalecer as redes informais de
solidariedade, através de mecanismos de aproximação entre
famílias e de respostas informais, leves, flexíveis e
adequadas; reforçar as competências familiares para aceder
a meios e recursos facilitadores de construção de projetos
de vida, estruturados e autónomos

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

GPS Famílias
Apoio e encaminhamento de famílias para respostas locais
através de uma conversa informal (pais para crianças),
criação de uma linha telefónica de informação disponível 24
horas assim como a disponibilização de um guia de recursos.
Equipa multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das entidades do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das entidades do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Famílias aumentam as suas competências parentais;
criação
de respostas sustentáveis, informais e integradas de
encaminhamento de famílias 81 linha Telefónica);
6000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Diário
30
1

Toca Poupar
Troca de
livros e
famílias
livro de

artigos úteis (feiras locais de trocas de roupas,
brinquedos); edição de dicas de poupança para
nos Boletins das Juntas de Freguesia; Ateliês e
receitas baratas e saudáveis

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

Convívios de famílias com participação de 10 famílias
oriundas de diferentes realidades/bairros
6000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
10
1

Entre Famílias
Criação de um Grupo de Grávidas; Ateliês e Tertúlias
temáticas; Hora Conto em Família; Visita à Feira do Livro;
Cafés Concerto; construção de um livro de histórias locais,
com diferentes gerações (avós, pais, jovens e crianças)
Equipa multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das entidades do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das entidades do consórcio

Resultados esperados

Valor

Criação de um Grupo de Grávidas; Ateliês e Tertúlias
temáticas; Hora Conto em Família; Visita à Feira do Livro;
Cafés Concerto; construção de um livro de histórias locais,
com diferentes gerações (avós, pais, jovens e crianças)
6000 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
30
1

Prepara-te
Ações de desenvolvimento de competências parentais
informática (segurança na internet, etc.), poupança e
consumo responsável, curso de contadores de histórias (para
pais e monitores/voluntários); Formação para técnicos e
pais que fazem atendimento.
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

Ações de desenvolvimento de competências parentais
informática (segurança na internet, etc.), poupança e
consumo responsável, curso de contadores de histórias (para
pais e monitores/voluntários); Formação para técnicos e
pais que fazem atendimento.
6959 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
30
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

7
Constituição da equipa de projeto

Função

Coordenadora
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Horas realizadas para o projeto

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

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
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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

9200 EUR

Encargos com pessoal externo

3000 EUR

Deslocações e estadias

1000 EUR

Encargos com informação e publicidade

3550 EUR

Encargos gerais de funcionamento

6210 EUR

Equipamentos

1999 EUR

Obras
Total

0 EUR
24959 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor
Entidade
Valor

APEAL
8249 EUR
ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
7560 EUR
Y Activamente, Intervenção Social e Comunitária, CRL
9150 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

APEAL - Associação de Pais
Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

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

24959 EUR
1 EUR
24960 EUR
100
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