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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ATM-Associação Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do
Bairro dos Lóios

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Junta de Freguesia de Marvila

Designação

UNIAUDAX

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

"Busca-Pólos - Serviços à sua Medid
27. Lóios
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O trabalho de proximidade desenvolvido, com a população do
bairro dos Lóios, pela ATM e o CDC L, da SCML, permitiu
constatar que uma grande parte da população tem sido
fortemente afetada pelo desemprego e pela diminuição das
respostas sociais motivadas pelos cortes a que o Estado tem
recorrido. Estes fatores têm tido como consequência uma
acentuada diminuição da qualidade de vida e uma procura
crescente de respostas sociais. Em auscultação à população
constatou-se um sentimento de pertença e de vontade de
intervir localmente para diversificar respostas que
contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Por outro lado verifica-se que na comunidade existem
diversas necessidades por satisfazer a nível dos serviços
de proximidade, especificamente na área de apoio a idosos,
respostas alternativas para a 1ª infância, entre outros.
É
importante reforçar que no Bairro dos Lóios há um percurso
de mais de 30 anos de trabalho comunitário, envolvendo
várias entidades e mobilizando as capacidades locais para
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dar resposta a situações como esta, ou seja, conta com uma
experiência assinalável de parcerias e mobilização da
população.
Assim propõe-se a criação de uma rede de oferta
de produtos e serviços que permita responder às
necessidades não satisfeitas, às competências
desaproveitadas e à vontade de intervir localmente
valorizando a comunidade.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Grupos vulneráveis
Este projecto visa construir uma resposta integrada que
procura mobilizar as competências que não estão
aproveitadas e dar resposta a necessidades da comunidade
não satisfeitas.
Pretende-se assim, criar as bases de uma
resposta organizada coletivamente, se possível, segundo os
princípios da economia solidária ou, no mínimo, através da
criação de uma rede colaborativa de prestadores e
produtores autónomos.

Por resposta integrada entende-se a
consideração conjunta das questões económicas (aumento da
oferta disponível e das necessidades satisfeitas), sociais
(diminuição do desemprego e desocultação da procura, não
coberta pelo mercado, e combate à pobreza), culturais
(valorização das identidades do bairro), ambientais
(preservação da qualidade ambiental da área) e territoriais
(promovendo o desenvolvimento sustentável, o que implica
dar uma especial atenção à coesão social e territorial da
comunidade).
A mobilização das competências refere-se,
prioritariamente, a pessoas desempregadas, mas
complementariamente, a outras cujas capacidades estejam
desaproveitadas, ou seja, sistematicamente desvalorizadas
(como é o caso das pessoas portadoras de deficiência,
domésticas, pré-reformados ou reformados).
Pretende-se,
por outro lado, ter em especial atenção a satisfação de
necessidades fundamentais da comunidade, que não encontram
resposta no mercado, pelo baixo nível de poder de compra,
que tem por de trás.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição
Sustentabilidade

Reforçar as competências pessoais, sociais, de
empregabilidade e empreendedorismo dos participantes.
Capacitação dos participantes, valorização dos saberes da
comunidade e rentabilização do potencial humano e
relacional.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Criar uma rede de prestação de serviços e de produtos,
mobilizando as procuras necessárias para viabilizar as
ofertas desenvolvidas.
Criação e dinamização de uma interação entre os
produtores/prestadores mobilizados que forneça uma
qualificação dos serviços e mentoria dos seus negócios.
Tornar viável a satisfação de necessidades fundamentais não
satisfeitas e ocultas no mercado normal por falta de poder
de compra. Divulgar as ofertas, em mercados mais amplos,
através de protocolos com organizações para venda em
mercado normal.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Trabalhar com os participantes por forma a criar condições
para constituir uma organização coletiva (pode ser uma rede
de produtores /prestadores e se possível uma cooperativa de
economia solidária) com um modelo económico alternativo
assente na solidariedade.
Criação de uma organização coletiva que possa enquadrar e
formalizar todo o processo e apoiar a autonomização dos
participantes na geração de rendimento e no seu processo
laboral.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Balanço de Competências
Pretende-se realizar o levantamento das competências
pessoais, sociais e profissionais das pessoas que estiverem
interessadas no projeto; Aplicação de questionário.
(Desta
actividade passam pelo menos 20 pessoas que serão os mesmos
20 das actividades seguintes)
1 técnico de desenvolvimento local.
-
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Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

1 sala no espaço ATM e/ou CDC Lóios; material de trabalho.
4623 EUR
Mês 1
Diário
80
1

Vamos Participar! Vamos Ativar!”
Selecionar os candidatos.
(20 destinatários dos 80 da
actividade anterior - que são os mesmos 20 em todas as
actividades)
1 técnico de desenvolvimento local.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Mobilizar e efetivar a participação de pelo menos 25% das
pessoas abrangidas na atividade n.º 1.
4623 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
20
1, 2

Casar a oferta com a procura
Promover o projeto junto das organizações e da população
através da construção de um site, facebook, cartazes,
flyers, vídeo,fóruns, meetings, que promovam e facilitem o
contacto entre a oferta de produtos/ serviços e quem os
procura.
1 técnico de desenvolvimento local, serviços de web design;
técnicos da ATM e do CDC.
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Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Publicar 1 informação/noticia por semana; 10 aquisições de
serviços e venda de 2 produtos.
8048 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
20
1, 2, 3

Juntos por um Todo!
Desenvolver ações de formação e qualificação dos
participantes, competências pessoais, sociais e de
empreendedorismo social e de novas tecnologias.
1 técnico de desenvolvimento local; formadores; formador do
Espaço de Inclusão Digital do CDC Lóios; Formador Audax;

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 5
Descrição
Recursos humanos

Contribuir para uma coesão de grupo que promova uma
autonomização individual e/ou coletiva;
4623 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5
Semanal
20
1, 2, 3

Negociar para Assegurar!
Formalização/ contratualização de serviços, entre os
prestadores de serviços e diversas organizações.
1 técnico de desenvolvimento local.
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Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

estabelecer, pelo menos, três contratos.
5048 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
20
2, 3

Tecendo Redes!
Facilitar um processo participativo e democrático que
contribua para o empowerment individual e de grupo com
vista a constituir, e eventualmente, formalizar uma
organização coletiva que promova a geração de
rendimento/empregabilidade, com base num modelo alternativo
que utiliza o valor de mercado com fins sociais.
1 técnico de desenvolvimento local; 1 consultor;

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 7
Descrição
Recursos humanos

Surgimento de uma rede colaborativa ou constituição formal
de uma organização coletiva.
4623 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
20
2, 3

Avalização não está em contramão
Avaliar o projecto, permanentemente, conferindo-lhe uma
monitorização.
1 técnico de desenvolvimento local; 1 avaliador da parceria
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Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Produção de um relatório final que avalie a seguintes
dimensões: pertinência, coerência, eficácia, eficiência;
execução; impacto, sustentabilidade
4623 EUR
Mês 1, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Mensal
20
1, 2, 3

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
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Nº de destinatários com deficiência /
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

6702 EUR

Encargos com pessoal externo

23049 EUR

Deslocações e estadias

850 EUR

Encargos com informação e publicidade

3000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1800 EUR

10

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Equipamentos
Obras
Total

810 EUR
0 EUR
36211 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

ATM-Associação Tempo de Mudar para o Desenvolvimento do
Bairro dos Lóios
36211 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

CDC Lóios - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Não financeiro
1670 EUR
10% de Técnico Superior (x 9 meses) = 1170€
40h de formador
em Tecnologias de Informação = 500€
UNIAUDAX
Não financeiro
1200 EUR
Realização do processo de formação/facilitação para a
criação de uma organização coletiva

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

36211 EUR
2870 EUR
39081 EUR
200
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