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DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A Alta de Lisboa, e a zona da Rua Pedro Queiroz Pereira em
particular, constitui um território onde saltam à vista
elevadas taxas de insucesso, absentismo e abandono escolar,
e situações laborais precárias e pouco qualificadas. À
exclusão social que estes indicadores representam soma-se o
sentimento, pela população e entidades locais, de
território estigmatizado, que a experiência de mistura
social induzida (cruzamento de habitação PER e de venda
livre) tarda em diluir. São problemas sociais complexos,
interdependentes, e com múltiplas causas estruturais, que
ultrapassam escalas institucionais e territoriais e que
exigem respostas integradas.
A Alta de Lisboa constitui um
dos principais núcleos urbanos da freguesia do Lumiar, a
par de Telheiras. Este caracteriza-se por uma população com
elevadas habilitações literárias. Os jovens deste bairro
têm um perfil social e educativo contrastante com os jovens
da Alta de Lisboa e existem muito poucas pontes entre as
populações destes territórios.
São dois territórios com
fortes redes locais (Grupo Comunitário da Alta de Lisboa e
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Parceria Local de Telheiras) cujas dinâmicas constituirão
mais-valias na implementação do projecto e amplificação dos
impactos.
Este projecto apresenta a particularidade de não
cingir as suas actividades e impactos à população do
território BIP/ZIP. Ao invés, encara a população deste
território como parte integrante da freguesia e procura
estimular a sua integração numa escala mais alargada.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Grupos vulneráveis
De acordo com o perfil e as necessidades das populações dos
territórios, este projecto pretende promover a inclusão e
expandir os horizontes sociais de jovens e crianças,
através da troca de experiências, trabalho conjunto e
convívio de grupos de jovens de realidades territoriais e
sócioeconómicas distintas, nomeadamente a Alta de Lisboa e
Telheiras. Para tal, serão formados grupos de participantes
de faixas etárias definidas (1º, 2º e 3º ciclo, e
secundário), compostos por um misto de jovens da Alta de
Lisboa e de Telheiras, que participarão nas várias
actividades.
Tendo em conta que muitos destes jovens não
dispõem de muitas oportunidades de conhecer outras
realidades da cidade e da freguesia, o projecto permitirá
criar tanto uma interacção social, como uma vivência de
espaços e realidades urbanas diferentes. Deste modo, será
possível desconstruir estereótipos, criar laços pessoais
através da mistura social e expandir os horizontes
individuais, relacionais e grupais dos destinatários.
Os
mecanismos através dos quais a inclusão social será
promovida, nomeadamente a realização de um conjunto de
formações/workshops com os grupos de jovens, promoverão em
paralelo a capacitação e desenvolvimento de competências
dos destinatários em diferentes áreas: artística; social,
relacional e comunitária; ambiente e sustentabilidade.
Através desta capacitação, os jovens envolvidos irão
adquirir ferramentas para o seu futuro, tanto pessoal, como
profissional.
Outro objectivo é também o do empowerment dos
destinatários, através da sua participação activa em
momentos de decisão relativos à implementação do próprio
projecto, promovendo a sua co-responsabilização e
aumentando o grau de apropriação.
A criação de relações
entre os jovens e crianças de duas zonas distintas do
Lumiar permitirão aumentar a coesão na freguesia e na
cidade e contribuir para a criação de redes de populações e
organizações entre as quais existe pouca relação devido a
barreiras físicas, históricas e sociais.

Objetivos Específicos de Projeto
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Descrição

Sustentabilidade

INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA TROCA DE EXPERIÊNCIAS, TRABALHO
CONJUNTO E CONVÍVIO
Ao longo do projecto serão criados
diferentes momentos que permitirão a interacção e o
trabalho conjunto de jovens de diferentes realidades
sócio-económicas e territoriais. Estes momentos serão
workshops e formações, momentos de convívio e apresentação
final junto das comunidades.
Alguns destes momentos
permitirão uma abordagem mais directa à inclusão, através
da partilha de experiências e troca de opiniões, enquanto
outros o farão de forma mais indirecta, através de
colaborações no âmbito formativo,
ou participação em
momentos de convívio e actividades lúdicas.
As relações criadas ao longo do projecto entre os jovens
dos dois territórios (Alta de Lisboa e Telheiras) poderão
ser mantidas e reforçadas após o projecto de várias formas.
Os jovens mais velhos poderão mantê-las de forma
independente, as entidades envolvidas (e parceiros
territoriais extra-projecto) podem desenvolver novos
projectos envolvendo estes jovens, uma vez que as bases
relacionais já se encontrarão construídas, e a
concretização da Actividade 6 proporcionará a alavanca para
a sustentabilidade, através dos pontos-chave identificados
pelos próprios participantes.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
O projecto
assenta na realização de um conjunto de workshops e
formações em distintas áreas (artística; social, relacional
e comunitária; ambiente e sustentabilidade), que permitirão
aos destinatários experimentar um conjunto de diferentes
ferramentas nestas áreas, de modo a estimular a descoberta
e o desenvolvimento de novas capacidades e competências.
Esta capacitação abordará diferentes componentes, havendo
lugar para capacitação a um nível técnico, pessoal e
social. Desta forma, os impactos esperados não ficarão
limitados à esfera pessoal dos participantes, alargando-se
às suas comunidades através da transposição destas
aprendizagens para o seu dia-a-dia.

Sustentabilidade

As competências adquiridas a diferentes níveis terão
impactos diferentes a nível da sustentabilidade. A formação
na área artística poderá levar os participantes a
identificar actividades que gostariam de continuar a
praticar após o final do projecto, podendo formar novas
grupos nas suas comunidades, ligados às entidades
envolvidas no projecto ou aos seus parceiros. A Actividade
6 ajudará também a potenciar este tipo de organização
futura.
A formação na área social, relacional e comunitária
permitirá aos jovens adquirir competências e ferramentas
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pessoais que irão transpor para as suas vidas. São
aprendizagens que não se limitam a um momento temporal
finito, mas que têm repercussões futuras associadas. Desta
forma, os participantes sairão deste projecto mais
capacitados para serem cidadãos activos, participativos e
construtores de uma comunidade melhor
A formação na área do
ambiente e sustentabilidade permitirá aos participantes
adoptarem um conjunto de novos hábitos no seu dia-a-dia,
com consequências positivas a nível ambiental, económico,
de saúde e social.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

EMPOWERMENT E CO-RESPONSABILIZAÇÃO
Pretende-se envolver os
participantes de forma activa no processo de tomadas de
decisão relativos a algumas das actividades do projecto,
nomeadamente na escolha de temáticas a abordar em workshop
e formações, dentro de um leque de opções pré-definidas.
Desta forma, haverá uma maior apropriação e compromisso por
parte dos participantes, através da sua
co-responsabilização. Estes mecanismos permitem também
criar e reforçar uma identidade própria do projecto, que
não é imposta externamente, mas sim desenvolvido a partir
de dentro.

Sustentabilidade

A participação em processos de escolha, tomada de decisão e
co-responsabilização conferem aos jovens competências e
ferramentas pessoais que eles irão transpor para as suas
vidas. São aprendizagens que não se limitam a um momento
temporal finito, mas que têm repercussões futuras
associadas. Desta forma, os participantes sairão deste
projecto mais capacitados para serem cidadãos activos,
participativos e construtores de uma comunidade melhor.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Assembleias de participação
Sessões de apresentação e discussão do projecto com os
destinatários (grupos de jovens do 1º, 2º e 3º ciclo e
secundário, e séniores). Pretende-se nestes momentos obter
a opinião dos participantes em relação ao conteúdo de
algumas das actividades do projecto (nomeadamente as
actividades 2, 3 e 4).
Deverá ocorrer uma Assembleia para
cada grupo logo na fase inicial do projecto, em que seja
recolhido o feedback dos participantes, no sentido de
adaptar algumas questões ainda em aberto às suas ideias e
vontades. Pretende-se com isto promover o empowerment e
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co-responsabilização dos participantes, facilitando a sua
participação, apropriação e compromisso para com o
projecto.
Ao longo do projecto deverão ocorrer mais
Assembleias, no sentido de fazer pontos de situação
relativamente à satisfação dos participantes e, caso seja
necessário, proceder aos ajustes possíveis, dentro do
planeamento do projecto, para que as actividades restantes
vão o mais possível de encontro às suas necessidades.
Recursos humanos

Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades;
Monitores dos grupos de jovens e séniores.
A actividade
será coordenada pelo Centro de Convergência de Telheiras e
pelo CSMusgueira, com a participação de recursos humanos
dos parceiros envolvidos (do projecto ou adicionais, de
cada formação).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Aumento do compromisso e da apropriação do projecto por
parte dos participantes.
Desenvolvimento de competências de
participação activa.
Criação de laços e relações entre os
participantes dos dois territórios.
Replaneamento de partes
do projecto, dentro do possível, caso se verifique
pertinente.
1980 EUR
Mês 2, Mês 7, Mês 11
PontualTrês
80
1, 3

Formação artística
Realização de formações/workshops em áreas artísticas. Cada
formação terá um grupo de participantes de uma faixa etária
definida (1º ciclo; 2º e 3º ciclo; secundário) e será
composto por um misto de jovens da Alta de Lisboa e de
Telheiras. Há a possibilidade de uma das sessões ser
desenvolvida em conjunto com população sénior, promovendo a
intergeracionalidade.
Estas formações serão, para além de
espaços de capacitação e aprendizagem nesta área, os locais
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de interacção e inclusão entre os grupos participantes.
O
resultado destas actividades será apresentado em duas
apresentações à comunidade (ver Actividade 5).
A escolha
das actividades concretas em que cada grupo etário
participará será discutido com cada grupo e escolhido de
entre um leque de propostas apresentadas ou através de
novas propostas do grupo, em assembleias participativas
(ver Actividade 1).
No entanto, pretende-se à partida que
as actividades artísticas não se limitem ao tipo de formas
artísticas habituais nestes projectos (ex. fotografia,
vídeo, hip-hop, graffiti, artes circenses), mas que sejam
um cruzamento inovador dentro de cada arte ou que explorem
temáticas habitualmente menos abordadas ou fusões de
domínios artísticos (ex. cinema de animação, ilustração,
moda, gastronomia, cruzamento de hip-hop com ballet
clássico, cruzamento de graffiti com pintura a óleo).
Recursos humanos

Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades;
Monitores dos grupos de jovens e séniores;
Formadores.
A
actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de
Telheiras e pelo CSMusgueira, com a participação de
recursos humanos dos parceiros envolvidos (do projecto ou
adicionais, de cada formação).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Estimulação da descoberta e do desenvolvimento de novas
capacidades e competências artísticas.
Criação de um
conjunto de apresentações artísticas a apresentar na
Actividade 5.
Criação de laços e relações entre os
participantes dos dois territórios.
Descoberta de novas
realidades territoriais.
4480 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Mensal
80
1, 2, 3
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Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Formação comunitária
Realização de formações/workshops em áreas relacionadas com
o desenvolvimento pessoal e as competências relacionais e
sociais. Cada formação terá um grupo de participantes de
uma faixa etária definida (1º ciclo; 2º e 3º ciclo;
secundário) e será composto por um misto de jovens da Alta
de Lisboa e de Telheiras. Há a possibilidade de uma das
sessões ser desenvolvida em conjunto com população sénior,
promovendo a intergeracionalidade.
Estas formações serão,
para além de espaços de capacitação e aprendizagem nesta
área, os locais de interacção e inclusão entre os grupos
participantes, permitindo uma actuação directa através da
partilha de experiências e troca e debate de opiniões.
Pretende-se nesta área realizar acções e discutir temáticas
relacionadas, por exemplo, com dinâmicas de grupos e
mediação de conflitos, o voluntariado, o impacto do
planeamento urbano nas comunidades e o design thinking
aplicado à resolução de problemas sociais.
Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades;
Monitores dos grupos de jovens e séniores;
Formadores.
A
actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de
Telheiras e pelo CSMusgueira, com a participação de
recursos humanos dos parceiros envolvidos (do projecto ou
adicionais, de cada formação).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Aquisição e desenvolvimento de competências e ferramentas
pessoais e relacionais.
Desconstrução de estereótipos e
criação de uma visão mais abrangente da sociedade.
Criação
de laços e relações entre os participantes dos dois
territórios.
Descoberta de novas realidades territoriais.
4480 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Mensal
80
1, 2, 3
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Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Formação ambiente/sustentabilidade
Realização de formações/workshops na área da
sustentabilidade e intervenção comunitária/oportunidades.
Cada formação terá um grupo de participantes de uma faixa
etária definida (1º ciclo; 2º e 3º ciclo; secundário) e
será composto por um misto de jovens da Alta de Lisboa e de
Telheiras. Há a possibilidade de uma das sessões ser
desenvolvida em conjunto com população sénior, promovendo a
intergeracionalidade.
Estas formações serão, para além de
espaços de capacitação e aprendizagem nesta área, os locais
de interacção e inclusão entre os grupos participantes.
O
resultado destas actividades serão expostos em duas
apresentações à comunidade (ver Actividade 5).
Pretende-se
explorar temáticas como a produção caseira de alimentos e
produtos de limpeza e de beleza, economia doméstica,
reutilização de produtos. Através destas formações os
participantes estarão em contacto com uma perspectiva
do-it-yourself e de empowerment, no sentido de
compreenderem que um conjunto de factores do seu dia-a-dia
que geralmente é apresentado com estando fora do seu
controlo, pode na verdade ser definido e gerido pelos
próprios.
Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades;
Monitores dos grupos de jovens e séniores;
Formadores.
A
actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de
Telheiras e pelo CSMusgueira, com a participação de
recursos humanos dos parceiros envolvidos (do projecto ou
adicionais, de cada formação).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Aquisição de conhecimento a nível ambiental e de
sustentabilidade.
Criação de produtos resultantes dos
workshops, através de processos do-it-yourself, a serem
expostos na Actividade 5.
Alteração de hábitos para um
estilo de vida mais sustentável a nível ambiental e
económico.
Criação de laços e relações entre os
participantes dos dois territórios.
Descoberta de novas
realidades territoriais.
3730 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Mensal
80
1, 2, 3

Apresentações públicas
Apresentação dos resultados das Actividades 1 e 3 às
comunidades de onde são os jovens participantes no projecto
(Alta de Lisboa e Telheiras), tanto num território, como no
outro.
Os resultados das formações artísticas (Actividade
1) permitirão montar um espectáculo que englobe as várias
áreas artísticas trabalhadas. Os resultados das formações
na área do ambiente/sustentabilidade serão expostos através
de uma mostra de produtos.
Deverá ser também apresentado o
decorrer do processo destas actividades, que serão
documentadas e apresentadas neste momento.
Esta actividade
permite concretizar vários objectivos:
-Oferecer aos
participantes uma meta palpável para a qual devem trabalhar
desde o início;
-Proporcionar aos participantes um momento
de reconhecimento e valorização públicos;
-Apresentar às
suas comunidades o resultado do trabalho desenvolvido;
-Servir de momento de celebração e convívio, como culminar
de um processo de vários meses de trabalho.
Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades;
Monitores dos grupos de jovens e séniores;
Formadores.
A
actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de
Telheiras e pelo CSMusgueira, com a participação de
recursos humanos dos parceiros envolvidos (do projecto ou
adicionais, de cada formação).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Aumento do conhecimento e valorização de cada território
por parte da população do outro território.
Valorização da
participação no projecto por parte dos participantes e das
suas comunidades.
Reforço do sentimento de realização,
auto-estima, pertença e identidade nos participantes.
Criação de laços e relações entre os participantes dos dois
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territórios.
Descoberta de novas realidades territoriais e
comunitárias.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6

5020 EUR
Mês 9, Mês 10, Mês 11
Pontual2 eventos
80
1

Capacitação de follow-up

Descrição

No final do projecto, serão realizadas sessões de
capacitação que visam promover e potenciar a
sustentabilidade do projecto. Numa perspectiva de
empowerment, pretende-se que as temáticas a explorar sejam
identificadas pelos participantes (ver Actividade 1), após
as Apresentações públicas (ver Actividade 5).
O objectivo é
que, após terem concluído um processo de conhecimento,
inclusão e formação, os participantes consigam definir um
conjunto de passos que querem dar no sentido da
manutenção/replicação ou reinvenção do projecto no futuro.
Desta forma, as sessões deveram incidir em temáticas como o
empreendedorismo, criação de micro-negócios, associativismo
jovem, entre outros, com as temáticas específicas a serem
definidas com os participantes, de acordo com a experiência
por que passaram ao longo do projecto. Estas sessões terão
especial enfoque nos grupos de jovens do ciclo secundário.

Recursos humanos

Coordenadores do projecto;
Monitores dos grupos de jovens e
séniores;
Formadores.
A actividade será coordenada pelo
Centro de Convergência de Telheiras e pelo CSMusgueira, com
a participação de recursos humanos dos parceiros envolvidos
(do projecto ou adicionais, de cada formação).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Criação de novas estruturas territoriais e comunitárias que
possam dar continuidade a partes do projecto, ou potenciar
novos projectos que dele nasçam.
Aquisição de competências
por parte dos participantes, em áreas por eles
identificadas.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

1930 EUR
Mês 11, Mês 12
PontualDuas a três
80
2, 3

Inquérito inicial e final
Realização de inquérito aos participantes no início do
projecto, com follow-up no final.
Através da realização
deste inquérito pretende-se avaliar os impactos
identificados pelos próprios participantes ao nível da
evolução pessoal, relacional e social ao longo do projecto.
Serão medidas variáveis relacionadas com as percepções dos
participantes no âmbito das relações pessoais e sociais e
territoriais dos jovens das duas zonas envolvidas (Alta de
Lisboa e Telheiras), das temáticas exploradas de forma
inovadora através das formações e seu impacto nos
participantes, bem como do impacto das Apresentações
públicas e do processo como um todo.
Coordenadores do projecto;
Técnicos das entidades.
A
actividade será coordenada pelo Centro de Convergência de
Telheiras e pelo CSMusgueira.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Avaliação dos impactos do projecto nos participantes, nas
áreas identificadas.
1880 EUR
Mês 2, Mês 12
PontualDois eventos
80
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

8
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador do projecto
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
192

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
192
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Co-Coodenador de Projeto
350

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%)

1

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)

80

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

2000

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

0

40
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Nº de destinatários desempregados

80

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

80

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

30

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

3

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

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

5

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

9900 EUR

Encargos com pessoal externo

7000 EUR

Deslocações e estadias

1500 EUR

Encargos com informação e publicidade

600 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3000 EUR

Equipamentos

1500 EUR

Obras

0 EUR
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Total

23500 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Centro Social da Musgueira
4000 EUR
Associação Viver Telheiras - Centro de Convergência de
Telheiras
19500 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

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

Junta de Freguesia do Lumiar
Não financeiro
2000 EUR
Apoio logístico, nomeadamente no que diz respeito à
cedência de instalações e transporte dos participantes.
Centro Social da Musgueira
Não financeiro
3000 EUR
Instalações, equipamento, recursos humanos.

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

23500 EUR
5000 EUR
28500 EUR
560
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