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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Centro Social da Musgueira

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Grupo de Jovens Responsáveis da Mediateca

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação

Verão em Formação

BIP/ZIP em que pretende intervir

25. Cruz Vermelha
26. Pedro Queiróz Pereira
Síntese do Projecto

Fase de execução

Formação de jovens (16 a 22 anos) em contexto informal de
férias desportivas, culturais e lúdicas; ocupação do tempo
de férias de uma forma enriquecedora dos jovens do bairro
(11 a 22 anos); Desenvolver actividades de formação em
contexto de lazer, tendo em conta as problemáticas sociais
identificadas na comunidade, promovendo a integração e
identificação social, partilha de saber; o conhecimento do
nosso património cultural; a formação pessoal enquanto
motor de desenvolvimento sociocultural

Fase de sustentabilidade

Formação de jovens (16 a 22 anos) em contexto informal de
férias desportivas, culturais e lúdicas; ocupação do tempo
de férias de uma forma enriquecedora dos jovens do bairro
(11 a 22 anos); Desenvolver actividades de formação em
contexto de lazer, tendo em conta as problemáticas sociais
identificadas na comunidade, promovendo a integração e
identificação social, partilha de saber; o conhecimento do
nosso património cultural; a formação pessoal enquanto
motor de desenvolvimento sociocultural

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Esta Iniciativa partiu de um grupo de jovens leitores da
Mediateca e salas de Estudo, que procuraram os Técnicos das
valências para dar corpo a este projecto. No bairro da Cruz
Vermelha e na Rua Pedro Queiroz Pereira, destaca-se um
cenário de situações graves de carência económica, famílias
expostas à Pobreza, oriundas das malhas de realojamento,
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que vivem com baixos recursos económicos. Este projecto
visa lutar contra o Absentismo e Abandono Escolar, uma vez
que é a problemática em maior evidência, e aquela a que a
Mediateca e as Salas de Estudo do Centro Social da
Musgueira, mais têm privilegiado em termos de intervenção.
A desocupação ou a ocupação em práticas ilícitas é uma
constante e, principalmente em tempo de férias achamos
pertinente actuar na prevenção da violência e
comportamentos de acting out. Ocupando os jovens com
actividades desportivas, pedagógicas, culturais, saudáveis
e lúdicas; De facto são quase inexistentes ofertas para a
faixa etária dos 16 aos 22 anos, por conseguinte, os jovens
passam as férias escolares sem ocupações qualitativas, não
saindo do bairro praticamente todo o tempo. Proporcionar um
espaço descontraído, mas ao mesmo tempo com regras,
horários e limites; Desenvolver nos jovens competências e
responsabilidades individuais e sociais; Trabalhar a
tolerância à frustração,que nesta população e idades é
bastante baixa; Reforçar hábitos de higiene alimentar;
Proporcionar exercício físico e modos de vida saudável;
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens
Formação de jovens (16 a 22 anos) em contexto informal de
férias desportivas, culturais e lúdicas; ocupação do tempo
de férias de uma forma enriquecedora dos jovens do bairro
(11 a 22 anos); Desenvolver actividades de formação em
contexto de lazer, tendo em conta as problemáticas sociais
identificadas na comunidade, promovendo a integração e
identificação social, partilha de saber; o conhecimento do
nosso património cultural; a formação pessoal enquanto
motor de desenvolvimento sociocultural

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Formação de jovens (16 a 22 anos) em contexto informal de
férias desportivas, culturais e lúdicas; ocupação do tempo
de férias de uma forma enriquecedora dos jovens do bairro
(11 a 22 anos); Desenvolver actividades de formação em
contexto de lazer, tendo em conta as problemáticas sociais
identificadas na comunidade, promovendo a integração e
identificação social, partilha de saber; o conhecimento do
nosso património cultural; a formação pessoal enquanto
motor de desenvolvimento sociocultural
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Sustentabilidade

Formação de jovens (16 a 22 anos) em contexto informal de
férias desportivas, culturais e lúdicas; ocupação do tempo
de férias de uma forma enriquecedora dos jovens do bairro
(11 a 22 anos); Desenvolver actividades de formação em
contexto de lazer, tendo em conta as problemáticas sociais
identificadas na comunidade, promovendo a integração e
identificação social, partilha de saber; o conhecimento do
nosso património cultural; a formação pessoal enquanto
motor de desenvolvimento sociocultural

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Primeira Quinzena
Primeira quinzena (horário das 9h às 18h); passeios
culturais, desportivos e lúdicos; visitas a monumentos
históricos, exposições de arte, praias e espaços balneares.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Locais de Lisboa

Local: entidade(s)

Locais de Lisboa

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Jovens formados para exemplo dos mais novos e contribuir
para bons modelos para gerações vindouras
2500 EUR
Mês 3
Diário
20
1
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Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Segunda Quinzena
Segunda quinzena: Acampamento com várias actividades
Ecológicas, Desportivas e Lúdicas. Intercâmbio com outras
realidades e grupos de jovens.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Local do Acampamento

Local: entidade(s)

Local do Acampamento

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Jovens formados para exemplo dos mais novos e contribuir
para bons modelos para gerações vindouras
2500 EUR
Mês 3
Diário
20
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
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
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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
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
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Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

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

1250 EUR

Encargos com pessoal externo

750 EUR

Deslocações e estadias

2000 EUR

Encargos com informação e publicidade

200 EUR

Encargos gerais de funcionamento

700 EUR

Equipamentos

100 EUR

Obras
Total

0 EUR
5000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Centro Social da Musgueira
5000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Centro social da Musgueira
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
40
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