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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Carnide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Pais da Horta Nova

Designação

Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

Designação

Horas de Sonho, apoio à criança e à família, CRL

Designação

Associação NUPIC

Designação

Juventude Horta Nova Futebol - Futebol Clube

Designação

ADDINGTROUBLES - Associação Cultural

Designação

Grupo de Acção Comunitária (G.A.C.)

Designação

APOD Associação para o Desenvolvimentro do Bairro da Horta
Nova

Designação

ARPIC - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de
Carnide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

HORTA NOVA EM REDE
19. Horta Nova
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

As questões sociais relacionadas com o desemprego, a
desocupação dos jovens, o insucesso escolar e o
insuficiente acompanhamento aos idosos, assim como os
conflitos de vizinhança são as principais preocupações para
os moradores e instituições locais.
A par destas questões
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sociais, junta-se a preocupação com o edificado, com a
manutenção e limpeza do espaço público e áreas comuns e com
a constituição de comissões de lote.
Dois dos pontos de
partida fortes deste projecto é a existência no bairro de
um Grupo Comunitário que reúne há vários anos à mesma mesa
os vários intervenientes e a dinâmica criada nas edições de
2011 e 2012 do programa Bip-Zip.
O diagnóstico e a
elaboração do projecto foi realizado em reuniões com os
parceiros locais.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
Promover uma cidadania activa, a capacidade de
auto-organização e a procura colectiva de soluções e de
definição de prioridades, através da participação e
envolvimento de toda a população e das instituições e
grupos locais na melhoria das condições de vida dos
habitantes do bairro. Este projecto permite o reforço do
trabalho em parceria no bairro porque envolve um número
significativo de parceiros formais. Estes terão um papel
fundamental na execução, planeamento e avaliação de todo o
projecto, sendo para tal fundamental o Conselho de
Parceiros que reúne mensalmente, a par das reuniões também
mensais do Grupo Comunitário onde, para além das
instituições parceiras, estão também outras instituições e
moradores.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Promover uma cidadania activa através de uma dinâmica de
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO à escala de lote que
simultaneamente é PARTILHADO, porque pressupõe uma
comparticipação financeira dos moradores e APADRINHADO uma
vez que terá uma instituição a apadrinhar e a coordenar a
dinâmica (OPPA) com vista à recuperação e requalificação de
espaços comuns.

Sustentabilidade

As intervenções a realizar e que resultarem da dinâmica de
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO serão mantidas pela própria Junta
de Freguesia durante, pelo menos, 2 anos. Por outro lado,
as instituições que apadrinham comprometem-se a desenvolver
o apadrinhamento dos lotes, pelo menos, até final de 2015.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

Sustentabilidade

Reforçar um clima favorável ao empreendedorismo e à
capacidade de iniciativa local, bem como o reforço do
trabalho em parceria através da criação e/ou ampliação de
serviços de apoio à comunidade.
As instituições locais comprometem-se, através de protocolo
de cooperação a assinar com a Junta de Freguesia de
Carnide, a assegurar o funcionamento de todos os serviços
de apoio à comunidade inseridos no âmbito deste projecto,
pelo menos, até 2015.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Constituição de comissões de lote e capacitação dos
moradores para o funcionamento das respetivas comissões de
lote e organização interna. Realização de várias ações de
formação, umas para os próprios moradores, outras para
agentes locais sobre a importância e o funcionamento das
comissões de lote.
A Junta de Freguesia e as instituições locais
comprometem-se a assegurar o acompanhamento e formação das
comissões de lote no bairro até, pelo menos, final de 2015.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

APADRINHAMENTO DE LOTES
As instituições parceiras asseguram a apadrinhar entre 2 a
7 lotes. Por apadrinhamento entende-se o contacto próximo e
regular com os seus moradores, ajudando na integração dos
mesmos no bairro e apoiando a organização dos lotes.
Os
padrinhos continuarão a ser responsáveis pela implementação
e dinamização do programa OPPA (Orçamento Participativo,
Partilhado e Apadrinhado) em cada um dos "seus" lotes. Por
outro lado, estes padrinhos irão desenvolver um conjunto de
iniciativas culturais e recreativas no bairro.
Pelo menos 2 elementos de cada uma das instituições
parceiras e promotora.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor

Auto-organização dos moradores ao nível de lote em, pelo
menos, 75% dos lotes do bairro.
4000 EUR
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Cronograma
Periodicidade

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário

Nº de destinatários

1650

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

OPPA!
Implementar um modelo de Orçamento Participativo à escala
de lote. A dinamização deste processo em cada um dos lotes
fica a cargo de cada "padrinho" (instituição parceira).
Será colocada à disposição uma verba para a realização de
melhoramentos nas partes comuns de cada lote.
Após
discussão e definição das prioridades, a obra será
realizada pela Junta de Freguesia. A metodologia passa
ainda pela co-responsabilização ("partilhado") dos
moradores na obra. Uma das mais valias e inovação deste
projecto é a implementação da metodologia de ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO a uma escala micro (por lote).
Elementos de todas as instituições parceiras (no mínimo 2
de cada).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 3
Descrição

Realização de pequenas obras de requalificação das partes
comuns dos lotes, em pelo menos, 90% dos lotes do bairro.
22500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
1650
1

GAIM-Grupo de Amigos de Idade Maior
Dinamização de um clube sénior com a realização de várias
actividades para a população idosa. Funcionará diariamente,
sendo realizada a articulação com as várias instituições,
após sinalização de possíveis idosos isolados no bairro. Em
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simultâneo realizar worksops: "Despertar sentidos através
do movimento"
Recursos humanos

1 animador sócio-cultural da ARPIC - Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Carnide
1 psicologa da
NUPIC

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição
Recursos humanos

Funcionamento de um espaço de convívio para idosos do
bairro, como forma de ajudar a combater o isolamento.
Participação de, pelo menos, 25 idosos.
3000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
25
1, 2

ARPICANTARES
Dinamização de um grupo de cantares e de cavaquinhos
constituído por idosos.
1 animador sócio-cultural da ARPIC - Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Carnide

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Envolvimento e participação directa e activa de, pelo
menos, 25 idosos.
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
25
2
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Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

LOJA SOLIDÁRIA "TROKAKI"
Dinamizar uma loja solidária: TroKaki. É um sistema de
trocas cidadão, solidário e sustentável, envolvendo as
famílias, estimulando a partilha, a entreajuda e o
empreendedorismo na comunidade. Pretende ser uma resposta
integrada na promoção de hábitos e práticas de poupança,
através de metodologias informais, nas actividades
relevantes para a comunidade do bairro. Criar sinergias
entre actividades e projectos locais em torno da poupança.
Fomentar o empreendedorismo como forma de autonomia e
diminuição de dependência financeira. Potenciar o papel
activo do idoso, colocando ao serviço da comunidade a sua
experiência e saber acumulados nas estratégias de poupança
e reutilização.
1 técnica das Horas de Sonho

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Dinamização de grupos de voluntários-gestores da loja
TroKaki (encontro semanais para recepção dos artigos,
registo de novos membros, planificação e preparação das
iniciativas associadas à loja), criação de receitas para
auto-sustentabilidade da loja (venda de produtos, arranjos
de costura, engomadoria), aberturas itinerantes, lançamento
de desafios à comunidade (criação de logotipo e mascote,
clubes de formação de costura, aberturas de loja dedicadas
às crianças). Criação de uma zona lounge (café) e espaço de
reuniões para lotes, loja de venda de artigos de
artesanato, lavandaria/engomadoria/costura e espaço loja de
troca.
3000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Pontual
300
2

ATELIER TEATRO PARA JOVENS
Visa criar um espetaculo de teatro de caracter documental
sobre o bairro da Horta Nova onde serão inseridos alguns
moradores.
Animadores da Plataforma 285.
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Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

Envolvimento de jovens na vida da comunidade (cerca de 25
jovens) e formação teatral desses jovens.
1000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Mensal
25
2

GABINETE DE PSICOLOGIA COMUNITÁRIA
Realização de consultas e avaliações psicológicas gratuitas
às crianças do Jardim de Infância e Escolas do 1º, 2º e 3º
Ciclos.
2 psicólogas do NUPIC

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 8
Descrição

Funcionamento do Gabinete de Psicologia apoiando, pelo
menos, 15 utentes.
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
15
2

MUSICOTERAPIA
Intervenção de mediação expressiva, vocacionada para
crianças
do espectro do autismo inseridas na sala Teachh.
Tem como objectivo principal a facilitação e criação de
canais de comunicação alternativos, em que se privilegia a
utilização do som e da música como ferramenta de expressão.
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Recursos humanos

1 Psicólogo Clínico a destacar pela Associação de Pais do
JI e Escola da Horta Nova

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 9
Descrição

Recursos humanos

Sessões semanais abrangendo 15 crianças
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
15
2

"SEMEAR E COLHER NA HORTA NOVA"
Programa de promoção de competências pessoais e sociais,
junto das crianças da escola do 1º ciclo Prista Monteiro e
dos finalistas do Jardim de Infância.
São utilizados jogos
e exploradas histórias para o desenvolvimento das relações
interpessoais, da noção do Eu corporal, das capacidades de
concentração e de confiança, da assertividade, da
autoestima, do autoconceito escolar, do cumprimento de
regras, do comportamento e do funcionamento de grupo.
2 Psicólogo a destacar pela Associação de Pais do JI e
Escola da Horta Nova

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Promover o desenvolvimento cognitivo e psicológico das
crianças, no sentido da autonomização e socialização.
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
150
2
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Actividade 10
Descrição

Recursos humanos

CONSTITUIÇÃO DE COMISSÕES DE LOTES
Realização de um conjunto de ações de formação com o
objectivo de constituição e funcionamento de comissões de
lote e a elaboração de um regulamento interno de gestão do
lote, no sentido de criar algumas regras de conduta,
convívio, limpeza e higiene, bem como os direitos e deveres
de cada morador.
Ações de formação e acompanhamento a
moradores e outras a agentes locais.
1 técnico da Crescer a Cores

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 11
Descrição
Recursos humanos

Implementação de comissões de lotes em 75% dos lotes
3000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
1600
1, 2, 3

GINASTICA LOCALIZADA PARA MULHERES
Dinamizar aulas de ginástica localizada, uma actividade
semanal para promover a prática desportiva.
1 animador da APOD

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Dinamização de aulas de ginástica localizada, envolvendo 25
pessoas
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
25

Objectivos especificos para que
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concorre

Actividade 12
Descrição

Recursos humanos

2

PROJECTO VIDA NOVA
Devido ao flagelo que o desemprego representa para a
economia e coesão social e que cria um aumento exponencial
de enfermidades, esta ação pretende promover a criação do
conceito "Emprego Comunitário Solidário" que consiste na
promoção do emprego e motivação de uma comunidade. Criar e
implementar o conceito de "Recrutamento Social Solidário"
através da criação de uma plataforma de prestação de
serviços com recurso às competências da população
desempregada e/ou carenciada.
1 técnico da Associação para o Desenvolvimento do Bairro da
Horta Nova (APOD)

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 13
Descrição
Recursos humanos

Reforçar os eixos comunitário, individual e familiar dos
moradores que se encontrem em situação de desemprego
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
50
2

ESCOLA DE TÉNIS
Ensino de ténis para as crianças e jovens do bairro, uma
actividade semanal para promover a prática desportiva.
1 professor a destacar pela Juventude da Horta Nova

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

Funcionamento da Escola de Ténis envolvendo, pelo menos, 15
crianças e jovens
3000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
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9
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 14
Descrição

Recursos humanos

Semanal
15
2

LITERACIA DIGITAL PARA TODOS
Actividade a desenvolver com a população do bairro com
conhecimentos básicos das tecnologias da informação e da
comunicação e internet
1 técnico a destacar pelo Grupo de Acção Comunitária (GAC)

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 15
Descrição

Recursos humanos

Envolvimento de, pelo menos, 25 pessoas.
Contribuir para o
bem-estar e sensibilização informal da população local,
trabalhando em simultâneo o estigma relacionado com as
pessoas com doença mental
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
25
2

CONSELHO DE PARCEIROS
Reunião, pelo menos mensal, envolvendo todos os parceiros
envolvidos no projeto com o objetivo: coordenar todo o
trabalho, avaliação permanente do projeto, redefinição de
prioridades e auto-formação dada a interdisciplinaridade
dos intervenientes.
Todos os elementos das entidades parceiras e promotora
envolvidas no projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

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

Capacitação de agentes locais para o trabalho comunitário e
em parceria.
0 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
25
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

----------

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

----------

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

----------

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
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doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

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

----------

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

2000 EUR

Encargos com pessoal externo

22500 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento

0 EUR
3000 EUR
0 EUR
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Equipamentos

0 EUR

Obras

22500 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Carnide
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade

Junta de Freguesia de Carnide
Não financeiro
16200 EUR
- 4 lojas da autarquia (9 meses x 200 euros x 4 lojas)
- 1
Polidesportivo (9 meses x 200 euros)
- 1 carrinha de apoio
(9 meses x 300 euros)
- 3 técnicos da autarquia a 25% do
seu tempo (9 meses x 300 euros x 3 técnicos)
APOD - Horta Nova
Não financeiro
1080 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
ARPIC
Não financeiro
1080 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Associação de Pais da Horta Nova
Não financeiro
1080 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Cooperativa Horas de Sonho
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Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1080 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Crescer a Cores
Não financeiro
1080 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Grupo de Acção Comunitária
Não financeiro
1080 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
NUPIC
Não financeiro
1080 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)

Entidade

Plataforma 285

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor

1080 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Moradores
Financeiro
3825 EUR
Comparticipação dos moradores através da dinâmica do OPPA
Entidades diversas
Não financeiro
4050 EUR
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição

Tecnicos das instituições locais que participam no Grupo
Comunitário da Horta Nova, local onde mensalmente o
projecto será discutido, reprogramado e avaliado.
Instituições como a PSP, SCML, entre outras, para além dos
parceiros "oficiais" do projecto.
9 reuniões x 10 tecnicos
x 3 horas x 15 euros

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

32715 EUR

Total do Projeto

82715 EUR

Total dos Destinatários

5595
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