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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

AGEDI-Associação Grupo Esperança e Direitos Iguais

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

PROSAUDESC

Designação

Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

(D)Eficiência na Comunidade
8. Ameixoeira (PER)
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Bairro PER da Ameixoeira é uma comunidade de baixos
recursos e com grande incidência de população imigrante e
de minorias étnicas, onde sobressaem os problemas de
desemprego e baixas qualificações. Os agregados com pessoas
com deficiência/mobilidade reduzida veem a sua situação
agravada, tornando-os mais vulneráveis à exclusão social e
a limitações na sua participação cívica. A AGEDI tem vindo
a desenvolver um trabalho de diagnóstico e sinalização de
necessidades destas famílias, sendo que na última
atualização, em 2011, identificaram-se 57 famílias com
elementos portadores de deficiência. Existe ainda um número
considerável de população idosa que também se encontra
limitada na sua mobilidade e participação. Estas famílias
vivem confinadas às suas casas, dependentes de terceiros
para efetuar as atividades do seu quotidiano. Não usufruem
dos espaços e de diversas atividades realizadas dentro da
comunidade. Este isolamento deve-se tanto às barreiras
arquitetónicas do bairro que dificultam a mobilidade e a
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acessibilidade (seja na via pública ou nas instalações de
diferentes instituições no bairro), como ao elevado
preconceito relativamente às suas capacidades. Num trabalho
realizado em colaboração com o Serviço de Gestão de
Produtos de Apoio da S.C.M.L. verificou-se a existência de
limitações dentro das próprias habitações destas famílias
com impacto negativo na sua qualidade de vida, que com
pequenas adaptações poderão ser invertidas.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Adultos (população em idade ativa)Pessoas com deficiência
Promover a inclusão social e a qualidade de vida das
pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida
através da eliminação das barreiras físicas e psicológicas,
promovendo um conjunto de atividades facilitadoras do
envolvimento associativo e da participação cívica.
Procurar-se-á permitir à pessoa portadora de deficiência
ter um projeto de vida empreendedor, através do
reconhecimento das suas circunstâncias particulares que
necessitam de ser atendidas de forma inclusiva. Deste modo
será dada a estes cidadãos a oportunidade de demonstrar as
suas capacidades, num contributo ativo na comunidade.
Neste
âmbito a intervenção da AGEDI, enquanto grupo
auto-organizado de base local, assume importância não
apenas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas
portadoras de deficiência, como para a promoção de uma
Ameixoeira mais tolerante e inclusiva. No contexto que nos
rodeia, não basta o nosso empenho, dedicação e
determinação. É fundamental acarinhar a (d)eficiência na
comunidade e este desafio só é possível com e numa rede
alargada de intervenientes, integrando nas suas ações os
moradores, as instituições e os parceiros locais.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Aprofundar e partilhar o conhecimento sobre a realidade das
famílias com deficiência/mobilidade reduzida no Bairro PER
para promover a sua qualidade de vida, inclusão social e
participação.
Por forma a facilitar a comunicação e
articulação entre os envolvidos no projeto, prevê-se um
valor a ser utilizado em comunicações.
Ao realizar um diagnóstico participado envolvendo os
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destinatários e as instituições com atuação local,
construindo-se um observatório local o suficientemente
exaustivo que se assume como um ponto de partida facilmente
atualizável, a sua sustentabilidade residirá no valor que o
mesmo representa para as diferentes instituições locais,
enquanto ferramenta facilitadora do seu trabalho e atuação.
Para além disso, sendo o coordenador do projeto portador de
deficiência, muitas das necessidades acabarão por ser mais
facilmente identificadas por todos os intervenientes no
processo.
A aplicação informática do site (objetivo
específico 2, atividade 4) facilitará e contribuirá para
esta atualização participada, assim como, a promoção e
sensibilização da população do bairro para a importância de
sinalização/identificação de vizinhos em situação de
isolamento.
Também a promoção da participação das pessoas
com deficiência/mobilidade reduzida nos fóruns (objetivo
específico 3, atividade 9) locais permitirá manter na ordem
de trabalhos a problemática da deficiência.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Sensibilizar e capacitar as pessoas portadoras de
deficiência/mobilidade reduzida, as instituições e a
comunidade em geral, para a inclusão social das pessoas
portadoras de deficiência/mobilidade reduzida.
Ao criar as condições para que a AGEDI continue a
desenvolver ações de sensibilização local, e a defender os
direitos e interesses das pessoas portadoras de
deficiência/mobilidade reduzida, permite-se uma aposta
contínua na sensibilização da comunidade.
Estas atividades
permitem reforçar a atividade AGEDI, valorizando e
promovendo o seu trabalho.
Fechando o layout para o jornal
e para a página Web, o período do projeto permitirá criar o
hábito de atualização de conteúdos e perspetiva-se a
continuação da edição do jornal através da colaboração
da
S.C.M.L., parceira deste projeto.
O Workshop Sensorial pode
vir, inclusive, a tornar-se fonte de angariação de fundos
da associação, através da remuneração desta atividade pelas
entidades que a ela aderirem.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Promover um conjunto de ações propiciadoras quer da
melhoria da qualidade de vida nomeadamente pela eliminação
de barreiras físicas e psicológicas, quer facilitadora do
envolvimento associativo e da participação cívica das
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pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida.
Sustentabilidade

A sustentabilidade será garantida pelo maior envolvimento
das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida
nas questões que lhes dizem respeito, pela angariação de
massa crítica e mais associados para a associação, através
do envolvimento e articulação entre os parceiros, a começar
pelos parceiros do projeto. As atividades realizadas
permitirão uma maior sensibilização, consciencialização e
mobilização da comunidade para a problemática da
deficiência, conducentes a uma mudança de atitude e
disseminação de práticas inclusivas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Diagnosticar, identificar, sinaliza
Quantificar os agregados familiares com membros portadores
de deficiência/mobilidade reduzida ou doença incapacitante,
bem como as suas necessidades ao nível de produtos de
apoio, através de visitas domiciliárias no terreno e de
cruzamento de dados com parceiros locais, nomeadamente a
S.C.M.L.
Sinalização/identificação de novos casos de
pessoas em situação de isolamento/mobilidade reduzida,
sensibilizando a comunidade para a importância da
sinalização/identificação destas pessoas, promovendo a
responsabilidade social.
De modo a registar o trabalho
desenvolvido, bem como assegurar toda a logística
necessária para a implementação do projeto, pretende-se
adquirir um computador portátil, bem como uma impressora,
equipamentos que a associação promotora não dispõe e que se
assumem como imprescindíveis para a execução do projeto.
Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Sinalizar todas as famílias com membros portadores de
deficiência/mobilidade reduzida do Bairro PER, bem como as
suas necessidades ao nível de produtos de apoio. Destas
famílias, sinalizar o número das que se encontram em
isolamento ou perda significativa da autonomia.
Espera-se
com esta atividade contribuir para a sensibilização da
comunidade relativamente a situações de pessoas em
isolamento ou perda de autonomia por deficiência/mobilidade
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reduzida, que permitirá identificar em tempo real novos
casos.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

12798 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
2200
1

Levantamento e resolução de obstácu
Levantamento ao nível das barreiras arquitetónicas
existentes no bairro, bem como das condições de
acessibilidade das instituições e comércio local,
mobilizando toda a comunidade na identificação de melhorias
a efetuar. Este levantamento junto da comunidade incidirá
não apenas nas barreiras limitativas à circulação das
pessoas com deficiência, mas também de toda a população,
desde os elementos mais idosos às crianças.
Este
envolvimento da comunidade no levantamento a efetuar tem
como objetivo sensibilizar para a importância que a
melhoria das condições de acessibilidade têm na vida de
todos os moradores, conduzindo à preservação das melhorias
introduzidas e ao respeito pelos espaços criados com o
intuito de melhorar a acessibilidade.
Prevê-se uma verba
para efetuar reparações necessárias para melhorar a
mobilidade e a acessibilidade nos locais identificados.
Relacionado com a acessibilidade, pretende-se reforçar a
mobilidade do coordenador do projeto, através da aquisição
de uma cadeira elétrica, fundamental para um exercício ágil
da atividade de coordenação do projeto.
Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

Pretende-se mapear as necessidades ao nível das
acessibilidades e mobilidade, sinalizando as melhorias a
efetuar e sensibilizando os moradores para a preservação
dos espaços existentes destinados às pessoas com
deficiência/mobilidade reduzida.
5494 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
2200
1

Auscultando opiniões e expectativas
Auscultar os interesses e expetativas da população
portadora ou não de deficiência/mobilidade reduzida do
Bairro PER, relativamente ao projeto e às problemáticas
abordadas, assim como quanto às atividades de desporto,
lazer e cultura a realizar.
Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Esta atividade permitirá responder com maior eficácia às
reais necessidades da comunidade, promovendo de forma
eficaz a cidadania ativa.
1798 EUR
Mês 1, Mês 3
Semanal
2200
1

Comunicar a (D)Eficiência
Criação de uma página Web para divulgação do projeto e da
problemática da deficiência, página essa que incluirá uma
aplicação com a informação, reservada aos parceiros que
trabalham a problemática da deficiência, do diagnóstico
realizado.
Para a criação do Website previu-se um valor no
orçamento que assegure a construção e a manutenção do
mesmo.
Edição trimestral de uma newsletter online
“(D)Eficiência na Comunidade”, visando que a divulgação do
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projeto alcance todos os moradores. Estes serão veículos
privilegiados de sensibilização para a importância da
melhoria das condições de vida das pessoas portadoras de
deficiência, e da melhoria das condições de acessibilidade
e sua preservação por todos, bem como permitirão a
devolução do diagnóstico e levantamento efetuados.
Recursos humanos

Esta atividade será realizada por um webdesigner
contratado, apoiado pelo coordenador, monitor e um monitor
de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que
estejam disponíveis para acompanhar a ação e pelos
parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

Reforço da AGEDI enquanto organização local com capacidade
para a intervenção na defesa dos interesses e direitos das
pessoas com deficiência/mobilidade reduzida.
Sensibilizar a
população do Bairro PER para a inclusão das pessoas com
deficiência/mobilidade reduzida e para a importância de
promover um bairro acessível para todos.
3798 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 9, Mês 12
Semanal
2200
2

Capacitar para a Inclusão

Descrição

Promover a participação e integração dos moradores
portadores de deficiência/mobilidade reduzida nas ações
dinamizadas pelas diferentes instituições locais,
sensibilizando as mesmas para a importância da integração
das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida
nas suas atividades/ações, e apoiando no encontrar de
soluções facilitadoras desta inclusão.

Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6

Maior articulação com as instituições locais, trabalhando
na procura de soluções conjuntas que permitam integrar as
pessoas com deficiência/mobilidade reduzida nas suas
atividades, e assim promovendo a participação e realização
plena destes cidadãos.
1798 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
70
2

“À conversa com…”

Descrição

Esta atividade visa proporcionar momentos de troca de
experiências com convidados (de dentro e fora da
comunidade) sobre a temática da deficiência, numa
perspetiva de que a pessoa portadora de deficiência é capaz
de ter um projeto de vida empreendedor, exemplificando
casos de sucesso na ultrapassagem das várias barreiras
(físicas, sociais, psicológicas…) no seu dia-a-dia. Serão
momentos de sensibilização junto da comunidade, apelando à
importância de todos para a inclusão das pessoas com
deficiência, bem como visará consciencializar a população
mais jovem para a importância da adoção de comportamentos
preventivos (condução segura, evitar manuseamento de armas
de fogo/brancas,…), advertindo para situações suscetíveis
de provocar algum tipo de incapacidade.
Esta ação será
destinada a toda a comunidade do Bairro PER, a fim de
proporcionar momentos de reflexão e debate sobre as
dificuldades sentidas, quer pelos moradores com deficiência
quer pelos restantes moradores, sob o lema: “Todos nós
encontramos barreiras nas nossas vidas”.

Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações,
pelos parceiros de projeto e por convidados específicos que
se enquadrem nas ações.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Sensibilizar os moradores face à deficiência promovendo uma
mudança de atitudes e práticas mais inclusivas.
Chegar à
população mais jovem e sensibilizá-la para a importância da
adoção de comportamentos preventivos, demonstrando pelos
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testemunhos que determinados comportamentos podem provocar
incapacidade.
Promover espaços de debate e reflexão na
comunidade sobre a problemática da deficiência.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

1898 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 12
PontualTrimestral
120
2

Oficina Sensorial
Consiste na criação de uma experiência de simulação para
pessoas sem deficiência, para que estas possam colocar-se
“na pele” de uma pessoa portadora de deficiência, sendo
criadas condições específicas, que permitam demonstrar os
obstáculos que a própria enfrenta no seu quotidiano, em
termos de mobilidade. Esta ação pode ser realizada em
instituições públicas ou privadas, com ou sem fins
lucrativos e em escolas dentro da comunidade.
Irá
avaliar-se a atividade através da aplicação de um
questionário/entrevista que procurará perceber como os
envolvidos apreenderam o impacto que determinados
comportamentos podem criar na vida das pessoas com
mobilidade reduzida, ao gerarem barreiras que dificultam a
sua acessibilidade no quotidiano.
Prevê-se a aquisição de 2
cadeiras de rodas e 2 conjuntos de muletas de forma a poder
simular diferentes situações de incapacidade.
Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Dar a conhecer o dia-a-dia das pessoas com deficiência sem
as condições adequadas que favoreçam a sua autonomia.
Permitirá que o público se coloque no lugar da pessoa com
deficiência, provocando uma maior empatia e sensibilidade
para as questões relacionadas com a mobilidade reduzida, e
levando à aquisição de comportamentos mais respeitadores.
Alcançar públicos de diferentes faixas etárias, desde
crianças a adultos e idosos.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

2398 EUR
Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
PontualCinco Atividades
2200
2

AGEDI em Festa
Realizar dois encontros entre os moradores com
deficiência/mobilidade reduzida do Bairro PER, em que se
promovam momentos de discussão e procura de soluções
conjuntas para os problemas que afetam este território.
Procurar-se-á também a captação de massa crítica para a
associação, reforçando a atividade da mesma.
Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9
Descrição

Captar novos membros para a associação visando o reforço da
mesma e amplificando a sua atuação, através da
sensibilização para a importância do associativismo
enquanto promotor da mudança.
2158 EUR
Mês 5, Mês 11
PontualSemestral
120
3

Cidadania Participativa
Promover e facilitar a participação das pessoas portadoras
de deficiência nos fóruns locais: Grupo Comunitário das
Galinheiras/Ameixoeira e na Comissão Social da Freguesia de
Santa Clara, entre outros.
Na assunção da importância do
associativismo enquanto promotor de construção de soluções
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conjuntas, com impacto na melhoria/mudança das suas
condições de vida, permitindo, ao mesmo tempo, ganhar
visibilidade para a sua causa/problemática, tentando
contrariar a indiferença e estigmatização a que diariamente
são sujeitas pela comunidade.
Durante o período do projeto,
e dadas as grandes dificuldades de mobilidade desta
população, o projeto asseguraria a deslocação em transporte
adaptado às reuniões que se realizam em diversos locais da
freguesia. Deste modo, está previsto no orçamento um valor
para o transporte adaptado para os beneficiários do
projeto, que assegurará as deslocações, quer nesta
atividade, quer nas atividades de desporto, lazer e
cultura.
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10
Descrição

Obter uma maior participação das pessoas com
deficiência/mobilidade reduzida nos fóruns locais,
permitindo que a temática da deficiência seja um ponto
presente e debatido nestes locais, assegurando que as
soluções/propostas para a melhoria da comunidade tenham
sempre presente a população com deficiência.
1798 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
15
3

Tratorino de família em família
O Tratorino é um trepador de escadas amovível que permite
ao utilizador de cadeira de rodas subir e descer escadas,
seja nos prédios em que não tenham elevador ou tendo-o, não
estão adaptados, e ainda, em casos de avarias nos
elevadores. Este equipamento é utilizado inclusive para
situações em que mesmo em espaços públicos é necessário
fazer ultrapassar barreiras arquitetónicas decorrentes da
inexistência de alternativas.
Devido a esta limitação, as
pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida
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ficam muitas vezes isoladas e privadas de participação
comunitária e social, sem possibilidade de praticarem
atividades necessárias à vida diária, como compras,
deslocação ao médico entre outras atividades a eles
vedadas.
Pretende-se reforçar a utilização do Tratorino,
formando recursos humanos para a sua utilização e
capacitando os próprios destinatários e a comunidade em
geral para a sua utilização, tendo sido prevista uma verba
para financiar o combustível que irá ser necessário para
assegurar o transporte do equipamento
Também com este
projeto se pretende definir, num processo partilhado entre
parceiros, um regulamento de funcionamento deste
equipamento e a constituição de uma rede de parceiros para
a sua dinamização.
Realizar-se-ão questionários de
satisfação dirigidos aos destinatários ao longo da execução
da atividade.
O número de destinatários cuja utilização do
equipamento permitiu alcançar maior autonomia no seu
dia-a-dia será um indicador de avaliação.
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas
com deficiência/mobilidade reduzida através de métodos
cujos resultados são mensuráveis e passiveis de
quantificação e replicação noutros bairros com
características similares;
Integração social das pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida ;
Maior autonomia e
independência das pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida através da disponibilização de um recurso
aplicável em vários contextos cuja necessidade de contornar
barreiras arquitetónicas seja aplicável.
1798 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
70
3
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Actividade 11
Descrição

Recursos humanos

Festa Comunitária com (D)Eficiência
A festa comunitária do grupo Comunitário das
Galinheiras/Ameixoeira é uma iniciativa anual, com grande
tradição e envolvimento dos parceiros locais. Realiza-se em
diversos locais da freguesia e é aberta à população em
geral.
A AGEDI pretende utilizar este projeto , no decorrer
da Festa Comunitária, para promover uma maior participação
das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida
neste evento.
Também se pretende introduzir na Festa a
temática da deficiência, através da dinamização de uma
atividade com impacto na comunidade.
Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 12
Descrição

Aumentar significativamente o número e a participação de
pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida
presentes nesta festa que se realiza anualmente.
Despertar
consciências e criar um maior impacto junto à comunidade,
aproveitando o fato de esta festa reunir muitos moradores.
1798 EUR
Mês 6
PontualAnual
600
3

Desporto, cultura e lazer na comuni
Um elevado número de moradores com deficiência do Bairro
PER está confinado, em termos de interação social, ao seu
núcleo familiar. O projeto pretende contrariar este facto,
criando oportunidades de visitas culturais e a prática de
atividades desportivas.
Procurando desenvolver na
comunidade o respeito pelo reconhecimento das competências
e necessidades específicas das pessoas com deficiência
através de ações conjuntas na área do desporto, lazer e
cultura, iremos realizar atividades neste âmbito.
Para
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além da realização de atividades para os moradores
portadores de deficiência, iremos proporcionar que as
pessoas sem deficiência experimentem modalidades de
desporto adaptado, sensibilizando-as para esta
problemática. Iremos promover momentos de competição
desportiva entre pessoas com mobilidade reduzida e pessoas
sem mobilidade reduzida, fortalecendo o espírito de coesão
social no bairro.
Serão deste modo desenvolvidas 2
atividades de desporto, lazer ou cultura dentro da
comunidade, dirigidas à população com e sem deficiência ou
mobilidade reduzida, de acordo com os interesses e
expectativas resultantes do levantamento efetuado,
promovendo a participação inclusiva dos moradores
intervenientes.
A avaliação do impacto das atividades 12 e
13 será efetuada através de um inquérito de satisfação aos
envolvidos.
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 13
Descrição

Maior número de pessoas com deficiência/mobilidade reduzida
a usufruir dos espaços desportivos, culturais e de lazer do
bairro, permitindo ao mesmo tempo, o convívio com os
moradores sem deficiência;
Promover a coesão social.
3788 EUR
Mês 6, Mês 8
PontualDuas Atividades
70
3

(D)Eficiência lá fora
As atividades de lazer, cultura e desporto fora da
comunidade têm como objetivos, além de permitir momentos de
descontração e descoberta às pessoas portadoras de
deficiência/mobilidade reduzida do Bairro PER, sensibilizar
esta população para a prática de desporto adaptado, dando
ao mesmo tempo visibilidade à comunidade fora da sua área
geográfica, através da participação ativa dos moradores
portadores de deficiência.
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Procurar-se-á realizar 2
atividades de desporto, lazer ou cultura fora da
comunidade, dirigidas a moradores com e sem
deficiência/mobilidade reduzida do Bairro PER, procurando
motivá-los para a importância da prática desportiva, e das
atividades de lazer e cultura na melhoria do seu bem-estar
e qualidade de vida.
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 14
Descrição

Recursos humanos

Moradores, em particular com deficiência/mobilidade
reduzida, mais conscientes do impacto deste tipo de
atividades na sua qualidade de vida.
6188 EUR
Mês 7, Mês 9
PontualDuas Atividades
70
3

Comemoração Dia Internacional
A 3 de Dezembro comemora-se o Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência. Pretende-se realizar neste dia uma
atividade que permita criar momentos de descontração e de
convívio entre os moradores com deficiência/mobilidade
reduzida, ao mesmo tempo que se sensibilizará a comunidade
do Bairro PER para esta problemática.
Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

Dar visibilidade para a problemática da deficiência na
comunidade e da intervenção da AGEDI, através do assinalar
desta data.
1798 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mês 12
PontualAnual
2200
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

4
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenação
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Acompanhamento Técnico
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

7 Voluntários da AGEDI
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Webdesigner
200
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

monitores de apoio
300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

TOC

Horas realizadas para o projeto

120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

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%)

2

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)

120

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

2200

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

7
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

70

Nº de destinatários mulheres

20
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Nº de destinatários desempregados

7

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

10

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

9

Nº de destinatários imigrantes

15
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

10

Nº de intervenções no espaço público

10

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

2

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

23984 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

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

8832 EUR
0 EUR
1212 EUR
11584 EUR
3696 EUR
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Total

49308 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

AGEDI-Associação Grupo Esperança e Direitos Iguais
49308 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

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

49308 EUR
0 EUR
49308 EUR
14335
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