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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de São Cristóvão e São Lourenço

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

GI Amigos do Origami

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

A Nossa Árvore da Paz
44. Mouraria
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A Mouraria faz parte da zona centro com uma tipologia
"histórico". Um dos problemas que levam à execução do
projecto prende-se com a desocupação dos jovens, abandono e
insucesso escolar bem como a solidão dos idosos.
Pretende-se unir duas gerações na execução de um objectivo
comum dando conhecimentos na área do origami que
possibilita novas competências e criar laços de vizinhança.
Melhorar a Vida no Bairro
Adultos (população em idade ativa)Crianças e Idosos
Pretende-se melhorar a vida no bairro através do convívio,
trabalho de grupo por um objectivo comum sendo que as
crianças e idosos estarão em contacto num trabalho comum
estimulando a concentração e criatividade da criança e
estreitando laços de vizinhança e comunitários. (ver anexo
da Sadako que conta a história que dá a base ao projecto)

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
1
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Descrição

Pretende-se melhorar a vida no bairro através do convívio,
trabalho de grupo por um objectivo comum sendo que as
crianças e idosos estarão em contacto num trabalho comum
estimulando a concentração e criatividade da criança e
estreitando laços de vizinhança e comunitários. (ver anexo
da Sadako que conta a história que dá a base ao projecto)

Sustentabilidade

Formação na área do origami por parte de dois membros do
grupo dos amigos do origami.
Espaço de workshop Intergerações da Junta de Freguesia de São Cristóvão e São
Lourenço.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Encontros Quinzenais
Juntar o grupo de trabalho para a execução de vários
pássaros em Origami que serão colocados na árvore no dia do
evento.
2 Formadores

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Fomentar a dinãmica comunitária e o sentimento de pertença
e cooperação para um objectivo comum.
1400 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Pontual10 Sessões Quinzenais
40
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

1

Dois dias de preparação do evento.
Nas sessões foram feitos os pássaros para a árvore. Estes
serão agora colocados em cordões de 100 pássaros cada para
serem pendurados.
Dois formadores.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

Preparação dos cordões para serem colocados no dia do
evento.
100 EUR
Mês 6
Pontual2 Dias
40
1

Montagem da Árvore
Colocação na árvore de todos os cordões de pássaros feitos
ao longo destes meses.
Um formador
Pessoal especializado com elevador para se
colocar os cordões na árvore.
Colocação da placa
explicativa sobre a história associada ao projecto.
Lanche
de inauguração e convívio.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Objectivo cumprido. Sentimento de dever cumprido e beleza
do resultado final em si que para além de único e bonito
vai despertar muita curiosidade nos transeuntes e
felicidade aos moradores do bairro. A história da Sadako,
associada ao projecto transmite união e paz para quem olhar
para esta árvore.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

1000 EUR
Mês 6
PontualDia do Evento
40
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 /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------
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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

1000 EUR

Encargos com pessoal externo

250 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

400 EUR

Encargos gerais de funcionamento

850 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR
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Total

2500 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de São Cristóvão e São Lourenço
2500 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de S.Cristóvão e S.Lourenço
Não financeiro
1000 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

2500 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

1000 EUR

Total do Projeto

3500 EUR

Total dos Destinatários

120
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