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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Sentidos e Sensações

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Integrar a Teclar e a Estudar
13. Bela Flor
Síntese do Projecto

Fase de execução

Que os jovens e os adultos se integrem com os computadores
de forma natural; que saibam utilizar as ferramentas WEB
como instrumento de aprendizagem e comunicação com o mundo
– daí advem a diminuição da solidão; Que acedam à Internet
de forma livre sem restrições – permitindo fazer trabalhos
da escola ou outros; Tenham acesso à cultura através de uma
biblioteca e um espaço tranquilo de leitura; Acesso a meios
audiovisuais .

Fase de sustentabilidade

Que os jovens e os adultos se integrem com os computadores
de forma natural; que saibam utilizar as ferramentas WEB
como instrumento de aprendizagem e comunicação com o mundo
– daí advem a diminuição da solidão; Que acedam à Internet
de forma livre sem restrições – permitindo fazer trabalhos
da escola ou outros; Tenham acesso à cultura através de uma
biblioteca e um espaço tranquilo de leitura; Acesso a meios
audiovisuais .

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial

Este bairro típico de Lisboa, mostra sinais de grande
degradação quer a nível habitacional quer a nível humano.
Nesse sentido há a necessidade de retirar os jovens, e os
idosos mais desse ambiente desagradável. Também a solidão e
a falta de espaços onde os jovens convivam é algo muito
preocupante, não existem espaços de leitura e de busca da
cultura, o mesmo se passa com a falta de recursos que
permitam o acesso à Internet.
Promover Competências e Empreendedorismo
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Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Jovens
Que os jovens e os adultos se integrem com os computadores
de forma natural; que saibam utilizar as ferramentas WEB
como instrumento de aprendizagem e comunicação com o mundo
– daí advem a diminuição da solidão; Que acedam à Internet
de forma livre sem restrições – permitindo fazer trabalhos
da escola ou outros; Tenham acesso à cultura através de uma
biblioteca e um espaço tranquilo de leitura; Acesso a meios
audiovisuais .

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Que os jovens e os adultos se integrem com os computadores
de forma natural; que saibam utilizar as ferramentas WEB
como instrumento de aprendizagem e comunicação com o mundo
– daí advem a diminuição da solidão; Que acedam à Internet
de forma livre sem restrições – permitindo fazer trabalhos
da escola ou outros; Tenham acesso à cultura através de uma
biblioteca e um espaço tranquilo de leitura; Acesso a meios
audiovisuais .

Sustentabilidade

Que os jovens e os adultos se integrem com os computadores
de forma natural; que saibam utilizar as ferramentas WEB
como instrumento de aprendizagem e comunicação com o mundo
– daí advem a diminuição da solidão; Que acedam à Internet
de forma livre sem restrições – permitindo fazer trabalhos
da escola ou outros; Tenham acesso à cultura através de uma
biblioteca e um espaço tranquilo de leitura; Acesso a meios
audiovisuais .

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1
Descrição

Aulas
Aulas de informática em grupos de 15 alunos juniores – 3 x
por semana; Aulas de informática em grupos de 15 alunos
seniores – 2 x por semana; acesso gratuito à biblioteca;
acesso gratuito à Internet.

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Instalações da Junta de
Bairro

Freguesia de Campolide junto ao

Local: entidade(s)

Instalações da Junta de
Bairro

Freguesia de Campolide junto ao

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Obter conhecimentos e conviver de forma saudável;
Hábitos
de leitura e acesso à informação aproveitando os tempos
livres,
Convívios na rua
20000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
30
1

Convívios
2 eventos de convívio para divulgação das actividades
efectuadas pelos alunos com apresentação dos trabalhos
realizados de modo a angariar para o projecto outros
moradores do bairro.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços públicos do bairro

Local: entidade(s)

Espaços públicos do bairro

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Obter conhecimentos e conviver de forma saudável;
Hábitos
de leitura e acesso à informação aproveitando os tempos
livres,
Convívios na rua
5000 EUR
Mês 1, Mês 6
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Mensal
100
1

Cinema
Sessões de cinema – 1 x por semana

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Instalações da Junta de
Bairro

Freguesia de Campolide junto ao

Local: entidade(s)

Instalações da Junta de
Bairro

Freguesia de Campolide junto ao

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Obter conhecimentos e conviver de forma saudável;
Hábitos
de leitura e acesso à informação aproveitando os tempos
livres,
Convívios na rua
5000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
50
1

Conferências
Conferências e debates – 1 x por semana

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Instalações da Junta de
Bairro

Freguesia de Campolide junto ao

Local: entidade(s)

Instalações da Junta de
Bairro

Freguesia de Campolide junto ao

Resultados esperados

Obter conhecimentos e conviver de forma saudável;
Hábitos
de leitura e acesso à informação aproveitando os tempos
livres,
Convívios na rua
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

2817 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
50
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
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
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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
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

0 EUR

Encargos com pessoal externo

12089 EUR

8

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

1850 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2975 EUR

Equipamentos
Obras
Total

15903 EUR
0 EUR
32817 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Campolide
32817 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Campolide
Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

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

32817 EUR
1 EUR
32818 EUR
230
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