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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ACTIVAMENTE, Intervenção Social e Comunitária, C.R.L

Designação

ISU - Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

ALPE - Alta de Lisboa pelo Emprego
22. Alta de Lisboa Sul
25. Cruz Vermelha
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhorar o acesso da população à informação sobre recursos
de emprego e formação;
Implementar um programa de tutoria
para desempregados;
Criar uma marca identitária local,
mobilizando e implicando instituições e empresas numa
lógica de responsabilidade social.

Fase de sustentabilidade

Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhorar o acesso da população à informação sobre recursos
de emprego e formação;
Implementar um programa de tutoria
para desempregados;
Criar uma marca identitária local,
mobilizando e implicando instituições e empresas numa
lógica de responsabilidade social.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A Alta de Lisboa, apresenta no centro das preocupações dos
residentes, a questão do desemprego e desocupação dos
jovens. Essas preocupações são reforçadas por outros
diagnósticos locais já efetuados em que a precariedade
laboral, conjugada com o contexto macroeconómico recessivo
da atualidade, explicam a elevada taxa de desemprego que se
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regista na zona situada nos 27,7% em 2009. Ao nível da
situação económica assume particular importância a perda de
relevância dos rendimentos auferidos pelo trabalho enquanto
principal fonte de rendimentos (de 62,8% para 50,5%), a
maior incidência de trabalhos não qualificados (de 31,8%
para 38,5%) originando uma maior vulnerabilidade laboral e
o agravamento do desemprego. A população apresenta graves
dificuldades ao nível das qualificações escolares sendo que
69,3% apenas possuem a escolaridade obrigatória e 8,8% não
sabe ler nem escrever. O território tem fortes
potencialidades em termos de implantação do tecido
empresarial com fortes possibilidades de contratação mas
cujos canais de ligação e de partilha de sinergias é pouco
potenciado, sendo claramente uma área a explorar para gerar
emprego no território. A rede para a empregabilidade da
Alta de Lisboa, constituída por um conjunto de entidades
que, embora não diretamente vocacionadas para esta
temática, partilham uma visão comum e têm vindo a
desenvolver um plano de trabalho conjunto na área, desde
2007.
Este projeto surge como fruto do trabalho que a rede
tem vindo a desenvolver.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens
Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhorar o acesso da população à informação sobre recursos
de emprego e formação;
Implementar um programa de tutoria
para desempregados;
Criar uma marca identitária local,
mobilizando e implicando instituições e empresas numa
lógica de responsabilidade social.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhorar o acesso da população à informação sobre recursos
de emprego e formação;
Implementar um programa de tutoria
para desempregados;
Criar uma marca identitária local,
mobilizando e implicando instituições e empresas numa
lógica de responsabilidade social.
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Sustentabilidade

Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhorar o acesso da população à informação sobre recursos
de emprego e formação;
Implementar um programa de tutoria
para desempregados;
Criar uma marca identitária local,
mobilizando e implicando instituições e empresas numa
lógica de responsabilidade social.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Banco Local de Gestão de Emprego
Inventariação de ofertas de emprego (expressas e não
expressas) numa lógica de procura proactiva de
oportunidades de emprego; gestão da bolsa de empresas e
empresários mentores das ofertas de emprego e o seu
preenchimento em articulação com os GIP
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das Instituições do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das Instituições do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhora o acesso a informação sobre emprego criando um guia
de recursos;
Programa de tutoria de desempregados;
envolver
empresários locais;
Motivar à
Responsabilidade Social das
empresas
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

Mensal
20
1

BIS – Banco Informativo de Serviços
Serviço já existente mas que se pretende melhorar e
consolidar. Procura suprir as carências de serviços de
proximidade utilizando prestadores de serviços locais com
qualificações específicas, para trabalhar em regime de
prestação de serviços
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das Instituições do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das Instituições do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhora o acesso a informação sobre emprego criando um guia
de recursos;
Programa de tutoria de desempregados;
envolver
empresários locais;
Motivar à
Responsabilidade Social das
empresas
650 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
25
1

Atlas da Empregabilidade
Construção de um manual prático que contenha informações e
orientações relevantes acerca de recursos existentes na
área do emprego e formação, desenhado para parceiros locais
mas também numa versão para indivíduos em processo de
procura de emprego.
Equipa Multidisciplinar
Espaços das Instituições do Consórcio
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Espaços das Instituições do Consórcio
Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhora o acesso a informação sobre emprego criando um guia
de recursos;
Programa de tutoria de desempregados;
envolver
empresários locais;
Motivar à
Responsabilidade Social das
empresas
5000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
2000
1

Um projeto, uma Vida
Programa de tutoria para 30 pessoas, centrado na criação de
projetos de vida, na motivação e capacitação para a
empregabilidade com criação de um grupo de suporte de pares
formado pelos participantes e a dinamização de parelhas de
mentoria.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das Instituições do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das Instituições do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhora o acesso a informação sobre emprego criando um guia
de recursos;
Programa de tutoria de desempregados;
envolver
empresários locais;
Motivar à
Responsabilidade Social das
empresas
6200 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
30
1
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Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Marca ”Alta de Lisboa pela Empregab
Marca local que pretende ter a adesão de empresas,
instituições, de indivíduos e empreendedores locais e que
certifica o contributo e empenho para a melhoria das
condições de empregabilidade no contexto do território.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das Instituições do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das Instituições do Consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhora o acesso a informação sobre emprego criando um guia
de recursos;
Programa de tutoria de desempregados;
envolver
empresários locais;
Motivar à
Responsabilidade Social das
empresas
2300 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
20
1

Atendimento Itinerante
Atendimento dos desempregados, identificando a sua situação
face ao emprego e apoiando a inserção no mercado de
trabalho.
Será dada particular atenção à realização do
matching da oferta no âmbito do Banco Local de Gestão de
Emprego de Ofertas.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das Instituições do Consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das Instituições do Consórcio

Resultados esperados

Fortalecer e criar respostas locais de emprego e formação;
Melhora o acesso a informação sobre emprego criando um guia
de recursos;
Programa de tutoria de desempregados;
envolver
empresários locais;
Motivar à
Responsabilidade Social das
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empresas
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

3592 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

3
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
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
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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

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

0

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

3442 EUR
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Encargos com pessoal externo
Deslocações e estadias

14800 EUR
0 EUR

Encargos com informação e publicidade

1600 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3900 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

23742 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

ACTIVAMENTE, Intervenção Social e Comunitária, C.R.L
6200 EUR
ISU - Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária
17542 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

ISU - Instituto
Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

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

23742 EUR
1 EUR
23743 EUR
2125
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