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Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

De acordo com os últimos CENSUS cerca 36% da população na
Alta de Lisboa é jovem e 51% não concluiu o ensino
obrigatório existindo 11% de abandono e 19% insucesso
escolar. Por outro lado uma percentagem elevada tem
empregos precários ou temporários. Este contexto
reflecte-se num conjunto de problemáticas recorrentemente
identificados nas assembleias de moradores e nas
associações, entre elas, desocupação e marginalidade dos
jovens, riscos de toxicodependência, abandono e insucesso
escolar, degradação do espaço público e solidão dos idosos,
endividamento das famílias, monoparentalidade, contribuindo
para uma comunidade marcada pela pobreza,
exclusão social
e um fraco sentimento de pertença. No entanto a Alta é um
território rico pela multiculturalidade e multidentidade
das suas populações, factores a ser promovidos.
Por outro
lado, atendendo a que as novas gerações serão marcadas pela
diversidade e pela mobilidade, considerou-se ainda que a
abertura das crianças e jovens a outros “mundos” seria a
estratégia adequada para a aquisição de competências e para
a inclusão social num mundo cada vez mais alargado e
exigente. Ora, o percurso pessoal e social destas crianças
e jovens tende a criar uma barreira que os limita ao
bairro, seja pela falta de auto-estima ou pela falta de
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oportunidades.
O desenvolvimento deste projecto permitirá
fomentar nos territórios socialmente excluídos uma cultura
de educação para a cidadania responsável e a promoção da
coesão social.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
Pretende-se com este projecto contribuir para uma maior
inclusão social das crianças, jovens e famílias da Alta
Lisboa Sul, através da construção participada de respostas
de proximidade que valorizem a forte identidade e sentido
de pertença da comunidade, a diversidade cultural, social e
geracional existente, assim como a capacidade de
mobilização dos líderes e das organizações locais para a
acção colectiva e a diversidade institucional da zona
envolvente.
Tem 4 linhas de intervenção interligadas entre
si: 1) desenvolver actividades que promovam a coesão
social;
2) Sensibilização da população residente para a
problemática do espaço público e da sua preservação
incluindo as suas habitações 3) reforçar a sua integração e
cidadania na sociedade; 4) Capacitar a população residente
para a tomada de decisões e resolução de problemas que
digam respeito ao bairro, procurando ou desenvolvendo
alternativas e contribuindo para uma visão integrada do
território.
Desta forma, o projecto pretende contribuir de
forma directa para a temática da melhoria da vida do
bairro, contribuindo ainda para a promoção da cidadania,
uma vez que, irá trabalhar com e em prol da comunidade,
enquanto público-alvo percepcionado como um agente activo
da cidadania, como parte integrante e central do
desenvolvimento de qualquer bairro.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Contribuir para o reforço da coesão social promovendo
acções de formação para a cidadania de forma prática
através do envolvimento da comunidade enquanto agente de
mudança e de liderança do processo, integrando e acolhendo
a riqueza da multiculturalidade e diversidade existente
como factor de aprendizagem mútua num processo de
construção de uma comunidade/cidadania activas.
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Sustentabilidade

As actividades procurarão capacitar a comunidade visando
que os moradores se assumam como os principais agentes de
mudança na melhoria da sua qualidade de vida. Serão
potenciadas as capacidades e competências dos moradores, o
que será um garante da dinamização e reforço da coesão
social, nomeadamente através de:
- Voluntariado juvenil
local e externo (Estudantes Erasmus) na dinamização das
atividades
- Mobilização de moradores/sócios na animação
das atividades
- Utilização de recursos das parcerias
locais e externas
- Angariação de fundos através das
atividades
- Contributos dos participantes nas atividades

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sensibilizar a comunidade para a preservação do património
e para requalificação da envolvente exterior e dos espaços
comuns do conjunto edificado, contribuindo para uma imagem
mais positiva do Bairro, bem como, para o reforço do
sentimento de pertença/vizinhança.
O projecto pretende
dinamizar diferentes actividades que incluam a comunidade
na requalificação de espaços públicos e na dinamização de
actividades culturais que abram o bairro à cidade e
permitam a desmistificação de preconceitos e estereótipos

Sustentabilidade

A apropriação e co-responsabilização pelo espaço público
será determinante na preservação e protecção do mesmo. Ao
assumir uma autonomia e colaboração nestas actividades
garantimos uma preservação mais duradoura.
- Voluntários
- Utilização de recursos das parcerias locais e externas
Relações de proximidade e solidariedade informal criadas
entre moradores e gerações
- Relações de parcerias locais
Mobilização de moradores para os trabalhos de recuperação

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Explorar e enriquecer as capacidades, competências e
oportunidades dos moradores, facilitando a sua inclusão
social em situações de mobilidade interna ou externa,
designadamente no espaço europeu, e fomentando a
auto-estima e o desenvolvimento harmonioso das crianças e

5

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

jovens provenientes essencialmente de meios socioeconómicos
mais desfavorecidos.
Tendo em consideração que 2015 é o
ano europeu do desenvolvimento e se abrem novas
oportunidades com o novo programa de desenvolvimento local
de base comunitária, o projecto pretende dotar de
informação a comunidade, através de acções de
desenvolvimento local, de informação e de capacitação que
permita uma plena cidadania não só nacional mas também
europeia contribuindo para dotar de mais oportunidades os
cidadãos.
Sustentabilidade

As actividades procurarão capacitar a comunidade, incutindo
atitudes pró-ativas, visando que os moradores se assumam
como os principais agentes de mudança na melhoria da sua
qualidade de vida.
- Recolha de informação que pode ser
utilizada noutras organizações
- Voluntariado de residentes
estrangeiros em Lisboa
- Recurso a parcerias locais e
externas
- Contribuição dos participantes nas atividades
Competências adquiridas e sua transmissão a outros

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Co.Res do Bairro–Conselho de Reside
O Co.Res do Bairro – Conselho de Residentes do Bairro, será
o órgão privilegiado de acompanhamento mensal do projeto,
na identificação das principais necessidades do bairro e
levantamento das situações referidas pelos moradores. O
Conselho de Residentes são assembleias participativas
abertas a todos e procura promover uma cidadania ativa, a
capacidade de auto-organização e a procura coletiva de
soluções e de definição de prioridades, através da
participação cívica e envolvimento de toda a população e
dos grupos locais na melhoria das condições de vida dos
moradores contribuindo para o aumento de sentimento de
pertença ao bairro.
Pretende-se igualmente incutir na
população o envolvimento e corresponsabilização de todos
nas várias atividades apresentadas, promover o sentimento
de comunidade e reforçar os laços de vizinhança, bem como
envolver toda a comunidade visando a sustentabilidade das
atividades.
Cooedenador do projecto, animador, elementos de todas as
instituições parceiras (no mínimo 1 de cada), moradores do
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bairro. Será também convidado a participar um técnico da
CML e Gebalis.
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Realizar um processo que envolva toda a comunidade do
Bairro e que contrarie o sentimento de isolamento e
desilusão.
Conhecer as dinâmicas sociais, privilegiando o
conhecimento e a monitorização com vista à criação de
respostas e à identificação de soluções conjuntas
criativas. Capacitação de agentes locais para o trabalho
comunitário e em parceria.
200 EUR
Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Pontual06
150
1, 2, 3

SAC - Serviço de Apoio à Comunidade
Constituição de bolsa de voluntários que permite a cada
residente que queira participar inscrever-se e definir
quantas horas pode oferecer à comunidade para a melhoria da
mesma. Podem ser pequenas reparações (equipamentos, em
casa, etc), apoio aos mais novos na escola, limpeza do
espaço público e associativo, etc. Isto permitirá uma rede
de entreajuda comunitária com o envolvimento dos parceiros
formais, informais ou outros que se associem contribuindo
para um maior sentimento de pertença e de reforço dos laços
de vizinhança no bairro e restante comunidade envolvente ao
mesmo. O convite aos voluntários europeus permitirá um
conhecimento de outras realidades e culturas entre ambos.
Coordenador de projecto, Animador, voluntários, residentes

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Criação de uma bolsa de voluntários.
Criação de
folheto/guia com contactos
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
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9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Mensal
80
1, 2

Gabinete da Cidadania
O gabinete da cidadania pretende criar um serviço de apoio,
aconselhamento e encaminhamento
em áreas jurídicas que
normalmente o cidadão não conhece ou tem dificuldade em
compreender e aceder. Estará focado para o apoio aos
adultos e respectivas famílias, nomeadamente na
interpretação de contractos de trabalho, seguros, segurança
social, subsídios, notificações dos tribunais ou das
autoridades policiais, direitos consumidor, direito
comercial, etc.
O serviço servirá para informação,
aconselhamento e orientação dos moradores procurando
responder a um conjunto de situações que contribuem para um
perpetuar de situações de exclusão e pobreza mas também de
sensibilização para certos procedimentos que devem ter
relativamente às responsabilidades assumidas.

Recursos humanos

1 Coordenador de projecto, jurista

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 4
Descrição

Aconselhamento juridico a 50 pessoas
2000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
50
1

Clube de (in)formação cidadania
Criação de um gabinete de apoio à comunidade e de
disponibilização de informação relativa a temáticas
específicas: emprego, cidadania, cultura, saúde, mobilidade
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europeia, desporto, voluntariado, etc. Funcionará no espaço
da Casa da Europa, duas vezes por semana, em horários a
definir e a divulgar. O Conselho de Residentes será
solicitado a definir temas estruturantes. A elaboração de
“projetos de vida” em especial por parte dos jovens, bem
como percursos alternativos e o seu acompanhamento será uma
das atividades a desenvolver pelo Gabinete.
Recursos humanos

Coordenador do projeto; Animador; Voluntários;

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

- Envolvimento de jovens e adultos na organização do
gabinete
- Atendimento de cerca de 80 cidadãos
- Elaboração
de 20 “projetos de vida” e respetiva orientação
Desenvolvimento da autoestima e valorização
pessoal dos
moradores
- Inclusão social e combate à discriminação e aos
estigmas sociais
1500 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
80
1, 2, 3

Curtíssimas pela cidadania
Concurso de pequenos vídeos (2 a 3 minutos) em que
indivíduos ou pequenos grupos (até 3 pessoas) desenvolvem
temáticas da cidadania (local, nacional ou europeia) e
realizadas com recurso a telemóveis.
Será aberto o
concurso e fixados os prazos de apresentação e apreciação.
Todos os vídeos serão exibidos publicamente, atribuindo-se
prémio simbólico e menções honrosas aos melhores. A
apreciação será feita por um júri composto por pessoas a
convidar residentes e não residentes. O concurso será
precedido de um workshop sobre cidadania, no qual poderão/
deverão participar os potenciais concorrentes. No final da
actividade serão organizadas apresentações das curtíssimas
pelo autor ou autores, com debate sobre o tema escolhido.
Será uma forma de debate das temáticas de cidadania.
Os
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melhores trabalhos farão parte da exposição final do
projecto.
Recursos humanos

Coordenador do projeto; Animador; representantes dos
parceiros; júri integrado por pessoas da comunidade e
convidados; formador

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

- Envolvimento de jovens e adultos
- Desenvolvimento da
auto-estima e valorização pessoal dos jovens
- Inclusão
social e combate à discriminação e aos estigmas sociais
Participação de cerca de 30 pessoas
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
30
1, 2, 3

Europ@lternativa
Espaço de apresentação de direitos e deveres no contexto
europeu, de percursos alternativos e de formação/informação
para a mobilidade europeia. Contemplará a disponibilização
constante de materiais informativos sobre a Europa e um
workshop sobre “Cidadania e Trabalho na Europa”, que terá
três edições de 2 horas cada.
Procurar reforçar de forma
não-formal competências linguísticas, culturais, de
tolerância, etc
Pretende-se igualmente mostrar como através
dos programas da União Europeia se pode contribuir para a
melhoria do bairro explorando as possibilidades de
participação dos jovens em redes de voluntariado europeu,
de mostra da cultura, de ensino, etc
Coordenador; Formador especializado em assuntos europeus;

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

- Envolvimento de jovens e adultos
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- Atendimento de cerca
de 100 jovens e adultos
- 40 jovens e adultos participantes
nos workshops
- Fomento da cidadania europeia
- Abertura de
pistas alternativas para trabalho no espaço europeu e
participação em redes europeias
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

200 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 9
Pontual03
100
1, 3

PER Energia
Trata-se de iniciativas de sensibilização que visam
promover a consciencialização para a preservação e respeito
pelo espaço e equipamentos públicos, fomentando a cidadania
activa e o espírito de entreajuda. Pretende-se desconstruir
junto destes a postura indiferente e/ou descuidada que
apresentam em relação aos espaços públicos, incentivando
uma atitude de co-responsabilização face à degradação dos
mesmos
Crianças, jovens e adultos organizados em grupos
procedem à limpeza dos espaços públicos do bairro
(identificados pelo Conselho de Residentes) e à remoção de
grafitis indesejados, através de lavagem e pintura. Os
espaços a contemplar e as acções concretas são definidos
pelo Conselho de Residentes.
Reabilitar o espaço público,
planeado e executado pelos próprios moradores pretende-se
contribuir para o aumento do sentimento de pertença e
identificação com o bairro. Utilização do espaços públicos
como local de exposição das actividades culturais
desenvolvidas pelos jovens e suas famílias.

Recursos humanos

Coordenador do projecto; Animador; representantes dos
parceiros; população (crianças, jovens e adultos);
Voluntários.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

- Limpeza, embelezamento e preservação de 4 espaços
públicos mais utilizados pela comunidade;
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- Fomento da
cidadania ativa e da consciência social na preservação do
bairro;
- Desenvolvimento da solidariedade e coesão social;
- Envolvimento de
100 pessoas;
- O envolvimento na
reabilitação pressupões a manutenção das condições a longo
prazo.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

2500 EUR
Mês 3, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Pontual04
100
2

Segurança + Per(to)
A segurança um factor recorrentemente indicado pelos
residentes associada a uma visão negativa e consequente
falta de colaboração com as forças de segurança potenciando
os riscos, pretende-se trabalhar a proximidade entre os
moradores, a Policia Comunitária e a PSP. Realizando
workshops sobre o trabalho da polícia e a importância para
a segurança de todos. Sensibilização para uma acção cívica
tendente para a segurança colectiva.
Realização de
workshops sobre o que fazer em caso de emergência em
diferentes situações do dia a dia. Visita às instalações de
diferentes organismos de segurança pública, de saúde e
cívica (Bombeiros, INEM, Protecção civil). Promover
encontros com a representantes da Junta de Freguesia do
Lumiar responsáveis por estas áreas.
Coordenador de projecto, Animador, 5 voluntários

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Ter um conjunto 4 sessões sobre problemáticas de segurança
individual e colectiva. Produção de recursos a partilhar
pela comunidade sobre segurança. 4 visitas a instituições
de segurança.
700 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Pontual08
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9
Descrição

Recursos humanos

50
1, 2

Nós, a Cidade e o Mundo
Realização de atividades relacionadas com um país diferente
por cada mês. Esta atividade irá ser realizada a partir da
existência de determinada cultura no território e na
cidade, explorando as suas tradições, costumes, danças,
interesses e gastronomia, e tentando abranger crianças,
jovens e idosos, partilhando o conhecimento com toda a
comunidade. Para além das atividades regulares ao longo do
mês, realizadas em torno da cultura escolhida, deverá
culminar mensalmente num dia convívio aberto à comunidade,
não só com a exposição e partilha do trabalho realizados ao
longo do mês, mas com animação comunitária relacionada com
o tema. Pretende-se que as culturas escolhidas sejam
diversificadas abrangendo designadamente países CPLP (mais
ligados à história das comunidades do bairro) e países da
UE (ligados ao core business da CEDL) recorrendo
inclusivamente a Estudantes Erasmus em Lisboa e jovens do
SVE.
Coordenador de Projecto; Animador; voluntários; residentes

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10
Descrição

Exploração de pelo menos 8 culturas diferentes; 8
atividades abertas à comunidade; abrangência de 40 Crianças
e 300 pessoas da comunidade; maior interação e integração
das diferentes culturas presentes na comunidade local;
abertura e inter-relação com outros bairros da cidade e
outras comunidades.
1500 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Pontual08
350
1, 3

Mostra o teu talento
Concurso de talentos destinado a explorar as capacidades e
conhecimentos:
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a) dos jovens em áreas como a música, a
imagem, a dança, a expressão plástica, o humor, etc.
b)
dos mais velhos em áreas tão diversas como a gastronomia, a
música, da moda tradicional, etc;
c) da comunidade em geral
em áreas como liderança, mobilização comunitária,
organização, gestão etc.
Contribuirá para estimular a
autoestima, para combater estigmas sociais e para reforçar
a integração e a coesão social. Mediante a inscrição dos
interessados e a indicação do “talento” a demonstrar, serão
organizadas duas ou três sessões públicas, com existência
de um júri que apreciará a qualidade das prestações e
selecionará o melhor de cada modalidade. Serão atribuídos
prémios simbólicos e expostos todos os materiais
produzidos. A mostra será apresentada no âmbito das
actividades de recuperação do espaço público bem como dos
países apresentados.
Os talentos identificados podem ser
objecto de uma definição de projecto de vida para os mais
jovens, desempregados ou como complemento da sua actividade
profissional. O talento identificado pode ser igualmente
rentabilizado para o desenvolvimento das actividades
incluídas no projecto - como liderança, organização e
gestão.
Recursos humanos

Coordenador do projeto; Animador; representantes dos
parceiros; júri integrado por pessoas da comunidade e
convidados;

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

- envolvimento de
jovens potencialmente atraídos pela
marginalidade;
- desenvolvimento da autoestima e
valorização
pessoal dos jovens
- inclusão social e
combate à discriminação e aos estigmas sociais
participação de cerca de 60
pessoas.
- mostra e
valorização da realidade multicultural
- Valorização dos
talentos
2000 EUR
Mês 4, Mês 7, Mês 10
Pontual04
60

14

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 11
Descrição

Recursos humanos

1, 3

Exposição “Gerações e Culturas”
Preparação e execução de uma exposição-festa (fotografia,
objetos, expressão artística, entre outros) que explore o
tema e a vivência inter-geracional e multicultural dos
participantes. Esta atividade deverá refletir as atividades
anteriores, salientando as diferenças e semelhanças entre
gerações e culturas, procurando alargar o conhecimento
mútuo e a consciencialização dos diferentes mundos e
identidades presentes no bairro e na cidade e como os une
mais que os separa da mesma.
Esta exposição será também o
momento de celebração final do projecto onde se apresentará
todo o trabalho efectuado ao longo do ano e os resultados e
impactos alcançados.
1 Coordenador de projecto, Animador, 5 voluntários dos
parceiros, 2 voluntários Erasmus e SVE

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 12
Descrição

2 Exposições locais
1 Exposição na cidade
2200 EUR
Mês 11, Mês 12
Pontual02
500
1, 2, 3

Monitorização + Avaliação
Tendo em conta a especificidade do projecto objecto desta
candidatura e das suas características de âmbito
comunitário e integrado, pretende-se levar a cabo uma
avaliação de processo das diferentes actividades através da
monitorização das várias intervenções. De igual modo, os
resultados serão a aferir, no sentido de apreender a
eficiência e eficácia das intervenções face aos objectivos
propostos.
Este processo de monitorização e avaliação será
desenvolvido ao longo do projeto através de inquéritos,
auto avaliação e recolha de testemunhos, sendo que o último
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Conselho de Residentes reunirá para auto-avaliação e
contributos para avaliação final.
Os resultados de todo o
projeto resultarão na produção de um documento final
(Livro) que inclui o trabalho efectuado e avaliação feita,
numa lógica de devolução a toda a comunidade (incluída) e
de partilha e disseminação para o resto da cidade.
Recursos humanos

1 Coordenador de Projecto; Animador; voluntários;

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Aferir se todos os resultados vão ao encontro dos
objectivos propostos, permitindo correcções e melhorias
durante o próprio processo. O número total de destinatários
compreende-se como o nº total de envolvidos nas actividades
+ população do bairro + instituições envolvidas no programa
+ financiadores.
2000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
1850
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

1 coordenador
1452

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

1 Animador
968

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

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

1

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

750

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

200

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

1
Equidade

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

0

1100
0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

440

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0
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Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

4

Nº de publicações criadas

1

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

0

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

6600 EUR

Encargos com pessoal externo

4400 EUR

Deslocações e estadias

750 EUR

Encargos com informação e publicidade

550 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2600 EUR

Equipamentos

2900 EUR

Obras
Total

0 EUR
17800 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

CEDL - CASA DA EUROPA DO DISTRITO DE LISBOA
17800 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Financeiro
0 EUR
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Descrição

-

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

17800 EUR
0 EUR
17800 EUR
3400
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