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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Juventude Operária Católica

Designação

Cooperativa de Habitação Económica Unidade do Povo

Designação

MAAC - Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Da Comunidade para a Comunidade
58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

As Irmãs Teresianas vivem inseridas há 11 anos num
apartamento camarário do Bairro Municipal Telheiras Sul.
Vizinhas entre vizinhos, desenvolvem um trabalho de
intervenção que se destaca pela sua continuidade e
capacidade em garantir apoio personalizado e multifacetado.
A sua experiência, apoiada por voluntários, permite traçar
um diagnóstico de agravamento de alguns indicadores para
além dos referenciados no Relatório da Carta dos BIP/ZIP,
nomeadamente, desemprego, marginalidade, solidão dos
idosos, desocupação dos jovens e abandono/insucesso
escolar. Verifica-se também uma diminuição do apoio
institucional às famílias e a sua degradação, sendo
frequentes episódios de violência doméstica e maus-tratos,
droga, alcoolismo, doenças mentais, prostituição, com
consequências para o equilíbrio emocional das
crianças/jovens, refletindo-se em perturbações no
comportamento e desajustamento social. Simultaneamente, o
Bairro é uma pequena ILHA social habitada por pessoas
maravilhosas com um passado que as deixou fora do sistema,
na MARGEM. Juntos vivemos a experiência de sermos
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BORDERLINES, de estarmos no limite, e juntos procuramos
construir um futuro que assume a nossa condição periférica
como uma mais-valia para o fortalecimento da
responsabilidade, autonomia e respeito pelo diferente. Esta
candidatura decorre da necessidade de continuar e
consolidar as ações realizadas e da urgência em inovar e
alargar o número de famílias e pessoas abrangidas pelas
várias iniciativas.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Grupos vulneráveis
O projeto “Da comunidade para a Comunidade”(surge e
desenvolve-se a partir do envolvimento e
da ação dos
residentes para os residentes do bairro) está desenhado
para uma intervenção diversificada, integrada e holística
que visa promover a inclusão dos residentes do bairro em
situação de vulnerabilidade, tendo em vista a igualdade de
oportunidades, o reforço da coesão social, a autonomia e
valorização da pessoa, bem como a prevenção de
comportamentos desviantes.
Beneficiando de uma relação de
confiança e vizinhança, conquistada ao longo de uma década,
as Irmãs Teresianas, em parceria com outros atores locais e
colaboradores, conceberam este projecto apoiado em dois
eixos fundamentais:
1- O reforço, qualificação e
ampliação das ações lúdico-pedagógicas e de convívio
intergeracional que decorrem em dois centros/espaços
geridos pelas Irmãs Teresianas: um espaço/loja, cedido pela
Câmara Municipal e há seis anos em funcionamento, destinado
preferencialmente a crianças e jovens; e um salão/centro de
convívio, recentemente cedido pela Cooperativa Unidade do
Povo, destinado a idosos e a outras iniciativas abertas aos
residentes do bairro como ateliers, workshops formativos,
festas, momentos celebrativos, etc.
2 - O acompanhamento
personalizado de pessoas e famílias em dificuldades segundo
uma estratégia de formação e orientação, tendo em conta não
só as suas fragilidades, mas também as suas capacidades,
consideradas como um recurso fundamental para a inserção e
um fator de autonomização e emancipação.
Um objetivo
complementar do projeto é a requalificação e utilização dos
dois espaços não habitacionais, acima referidos,
anteriormente abandonados e atualmente destinados a
melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade.
Para garantir uma melhor execução do projeto será
constituída uma equipa multifacetada responsável pela
gestão e coordenação dos diferentes eixos de intervenção e
atividades do Projeto.
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Descrição

Sustentabilidade

Promover a coesão social, a convivência e a integração da
população do bairro através de atividades ocupacionais de
cariz educativo, artístico/criativo e de lazer que incitem
de modo progressivo e natural ao encontro e à interação
entre as diferentes gerações, etnias e classes sociais.
Combate ao isolamento e solidão dos idosos, através do
convívio, formação, espiritualidade e lazer.
Os espaços físicos cedidos pela Câmara Municipal e pela
Cooperativa Unidade do Povo permitem o acolhimento das
atividades do projeto e o reconhecimento pelos habitantes
do bairro desses espaços como locais abertos ao encontro.
Este reconhecimento facilita, não só, a sua participação,
como motiva o seu interesse pela co-organização das
atividades e até pela sugestão de outras que considerem
relevantes para o Bairro.
As Irmãs Teresianas e o conjunto
de colaboradores locais, asseguram a planificação,
renovação e continuidade das ações deste projeto.
O facto
das Irmãs viverem no bairro permite-lhes juntamente com o
grupo de colaboradores um reajuste imediato de cada
atividade respondendo de forma ágil às solicitações e
imprevistos.
A colaboração com os diferentes parceiros
locais, fundamental para este projeto, nomeadamente o Grupo
Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada, ambiciona uma
contaminação do carácter formativo e de valorização da
pessoa para as outras atividades do clube e a possibilidade
de algumas atividades deste projeto continuarem a ser
apoiadas e organizadas por este parceiro.
Além disso,
procurar-se-á ampliar a rede de apoios em termos de
recursos humanos e financeiros.
As pessoas participantes e
beneficiárias do projecto responsabilizar-se-ão pela
sustentabilidade do mesmo através de inscrição nas
actividades e pagamento de um valor simbólico e de
desenvolvimento de actividades de angariação de fundos.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Acompanhar de forma personalizada e numa perspectiva
holística famílias desestruturadas e pessoas em situação de
vulnerabilidade, envolvendo-as num processo de participação
e co-responsabilização para readquirirem a dignidade, os
seus direitos de cidadania e a sua autonomia. A curto
prazo, procurar a resolução imediata dos problemas que
impedem o exercício da sua cidadania e, a longo prazo,
prevenir o retorno à situação de carência e fragilidade
através de ações que promovem a auto-estima, a melhoria das
relações sociais, o encaminhamento profissional e médico e
a promoção de competências individuais.
A permanência das Irmãs Teresianas que mantêm a sua casa
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aberta aos moradores da comunidade do Bairro, aliada à sua
formação específica e experiência adquirida ao longos
destes anos, e o conjunto de colaboradores em diferentes
áreas, de acordo com as necessidades identificadas,
asseguram a planificação, renovação e continuidade das
ações do presente projecto.
Durante a sua
execução, o projeto procurará também aumentar e consolidar
a sua rede de parceiros e de voluntários, criar um programa
de apadrinhamento (constituir pares de voluntários que
assegurem um acompanhamento contínuo de uma pessoa ou
família até à sua possível autonomia) e tentará
candidatar-se a outros apoios.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Prevenção do abandono e insucesso escolar através de
atividades de apoio pedagógico e de educação não formal,
corrigindo desvantagens na formação/qualificação,
oferecendo alternativas e promovendo novas competências.
Garantir a inclusão digital das crianças e jovens. Quebrar
o círculo bairro/escola - escola/bairro, fomentando maior
abertura ao exterior, e o desenvolvimento pessoal e social
dos jovens.
Os espaços físicos cedidos pelos parceiros irão assegurar a
realização das atividades programadas.
Durante a sua
execução, o projeto procurará também aumentar e consolidar
a sua rede de parceiros, técnicos e voluntários.
As pessoas
participantes e beneficiárias do projecto
responsabilizar-se-ão pela sustentabilidade do mesmo
através de inscrição nas actividades e pagamento de um
valor simbólico e de desenvolvimento de actividades para
angariação de fundos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Ocupação de tempos livres
Conjunto diversificado de atividades lúdico-pedagógicas,
desportivas e artísticas orientadas para envolver e motivar
as crianças e os jovens, proporcionando-lhes:
• a
utilização das novas tecnologias: computadores e internet,
• atividades desportivas através de apadrinhamentos (quando
o pagamento das despesas das atividades é assegurada por
entidades ou particulares que assumem esse compromisso como
parte da sua missão social) inserindo-os noutros grupos
fora do bairro, de acordo com os seus sonhos tais como a
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natação, dança, ginástica, yoga.
• várias atividades
artísticas e performativas através de ateliers semanais de
teatro e dança e de aprendizagem de viola.
Os resultados e
aprendizagens obtidas nesta atividade será demonstrada à
comunidade do Bairro através de três eventos anuais
organizados em conjunto com os parceiros e outros membros
da comunidade, no âmbito da atividade 7. Nesta atividade
haverá uma colaboração ativa com o Grupo Desportivo e
Cultural Fonsecas e Calçada do bairro, embora não estando
formalizada a sua parceria na candidatura.
Recursos humanos

Para o sucesso e concretização dos objetivos e resultados
previstos desta atividade, que engloba em si um conjunto
variado de actividades diárias, os recursos humanos são uma
componente essencial. Consideram-se, pois, necessários:
•
1 Coordenador(a), responsável pela coordenação geral;
• 1
Animador(a), responsável pela dinamização do plano de
formação e das atividades/ateliers;
• Formadores
• Outros
elementos das Entidades Parceiras, técnicos e voluntários e
“padrinhos” das atividades desportivas.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Envolvimento e participação ativa nas atividades de cerca
de 40 crianças/ adolescentes. Aumento da motivação e
aproveitamento escolar e
aquisição de novas competências.
Indicadores: Número de crianças envolvidas e de horas
dedicadas: 3h diárias, de 2ª f a 6ª f.
Alegria,
assiduidade, interesse dos participantes, melhoria das
relações e desenvolvimento de atitudes de respeito e de
cidadania.

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

9800 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Diário
40
1, 3

Educ. alternativa/ para a cidadania
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Descrição

Tendo em conta a realidade de crescente insucesso escolar e
desmotivação perante a oferta educativa formal sentida nas
crianças e adolescentes da comunidade, em ligação com o
Agrupamento da Escola Básica S. Vicente de Telheiras – 1º e
2º ciclos, pretende-se acompanhar estes alunos através de:
• apoio educativo mediante a realização dos trabalhos de
casa, explicação de dúvidas, revisão de tarefas;
• apoio
emocional, motivacional e de vigilância de comportamento e
dos seus limites
• Criação de uma mediateca.
Paralelamente
esta atividade prevê a organização de um Curso ao longo de
todo o ano (1 vez por semana) de formação básica em valores
e cidadania, com três níveis: crianças, adolescentes e
jovens em parceria com a JOC (Juventude Operária Católica)
e MAAC (Movimento de Apostolado de Adolescentes e
Crianças).

Recursos humanos

Para o sucesso e concretização dos objetivos e resultados
previstos desta atividade, que engloba em si um conjunto
variado de actividades diárias, os recursos humanos são uma
componente essencial. Consideram-se, pois, necessários:
•
1 Coordenadora, responsável pela coordenação geral;
•
Formadores
• Outros elementos das Entidades Parceiras,
técnicos e voluntários

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Envolvimento e participação ativa dos jovens (crianças e
adolescentes) nas actividades. Satisfação, interesse e
assiduidade dos participantes. Aumento da motivação e do
aproveitamento escolar.
Aquisição de novas competências.
Melhoria das relações e desenvolvimento de atitudes de
respeito e de cidadania.
Indicadores: Número de jovens
envolvidos: 35 a 40. Horas dedicadas às atividades: 3h
diárias.
11400 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Diário
40
1, 3
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Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Campos de férias
Proporcionar às crianças e aos jovens do bairro a vivência
de 5 dias num parque de campismo, com atividades lúdicas e
formativas, em dois momentos anuais, em conjunto com
crianças e jovens de outras zonas do País, em parceria
com as organizações JOC e MAAC.
1 Coordenador do Projeto;
Animadores/monitores;
Voluntários.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

Melhor ocupação dos tempos livres nas férias escolares das
crianças e jovens do bairro; aumento das competências
sociais; criação de novos laços de amizade; aumento de
competências e dinâmicas formativas, sociais e
interculturais. Melhoria das relações de respeito e
entreajuda de crianças de diferentes etnias e condições
sociais.
Indicadores: Número de campos de férias
realizados e de crianças e jovens abrangidas (16) e de
monitores envolvidos (6). Aplicação de um questionário aos
participantes dos campos de férias e aso monitores para
avaliar o grau de satisfação, a alegria, o empenho nas
actividades, a inter-relação e a coesão de grupo.
2000 EUR

Cronograma

Mês 5, Mês 9

Periodicidade

PontualDuas

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

20
1, 3

Convívio e lazer dos idosos
Dinamização de um espaço promotor de convívio e lazer de
idosos que vivem isolados em suas casas e que não estão
inseridos em nenhuma outra instituição, visando facilitar a
interação e socialização entre si e com outros membros da
comunidade, bem como contribuir para o seu bem-estar físico
e emocional. Neste sentido, eerão propostas atividades
diversas que incluem:
1. atividade física adequada ao
grupo etário
2. dinâmicas de animação e jogos
3.
aprendizagem a nível das novas tecnologias

9

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

4. reconstrução
das memórias do antigo bairro e valorização da identidade
da comunidade
5. narrativas digitais dos percursos de vida
e/ou das vivências significativas
6. trabalhos manuais
7.
participação ativa em eventos comunitários recreativos e
celebrativos
8. lanche diário
Esta atividade contém a
mais-valia de inserir jovens e adultos do próprio bairro
como voluntários, o que contribui para promover de forma
natural as relações intergeracionais e a responsabilização
e compromisso solidário sobretudo nos jovens. Acresce
referir que no âmbito desta atividade os grupo de catequese
de adultos da Paróquia do Campo Grande irão apoiar este
projeto.
Recursos humanos

1 Coordenadora;
1 Dinamizadora;
Voluntários adultos e
jovens, do próprio bairro e externos.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

No decorrer do apoio disponibilizado espera-se que cerca de
15 idosos possam usufruir deste espaço diariamente, durante
três horas.
Indicadores: assiduidade, participação ativa,
diminuição das queixas de saúde, satisfação dos utentes,
recuperação da identidade e da auto-estima.
12450 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
Diário
15
1, 3

Apoio personalizado
Atividades personalizadas de acompanhamento e orientação de
pessoas em situação de risco: dependências diversas,
famílias desestruturadas, pessoas muito fragilizadas.
1 Coordenadora;
2 a 4 Técnicos.
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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

Trabalho integral com cada pessoa; Informação e acesso
facilitado a serviços e apoios. Promoção da saúde física e
emocional do empowerment, da inclusão e da inserção social.
Dotar as pessoas das ferramentas para a convivência, a luta
pelos seus direitos e o respeito da sua identidade.
Indicadores: resolução de problemas concretos;
acompanhamento, encaminhamento e mediação para os serviços
adequados; busca de alternativas; casos de “êxito”.
6000 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
Diário
10
2

Realização de Workshops
Para promover a inclusão e valorização das crianças e dos
jovens, de modo particular dos que se encontram desocupados
(fora da escola e do mercado de trabalho) prevenindo
comportamentos de risco, serão realizados quatro workshops
ao longo do ano sobre as seguintes temáticas:
•
Narrativas Digitais para jovens e adultos sobre a vivência
pessoal e do Bairro em várias sessões com a duração de 2 a
3 horas cada uma.
• Pintura dirigido aos jovens, sobretudo
entre os 14 e os 18 20 anos. Pretende introduzir a pintura
como uma estratégia semidirecta de lidar com as emoções e
as frustrações. Aliado ao carater terapêutico da pintura ao
longo do workshop far-se-á um diálogo entre a pintura o
imagem cinematográfica.
• Arte/Humanidades
•
Culinária. Terá como mais valia a inclusão de um jovem do
bairro, em fase de formação profissional em Culinária, como
formador/monitor das várias sessões a realizar.
1 Coordenadora;
Formadores especializados.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

No final da formação espera-se que os participantes no
Curso e workshops crianças; adolescentes; jovens; adultos,
aumentem as competências nas diferentes áreas trabalhadas
(cognitiva, emocional, motora, tecnológica); melhorem a sua
autoestima; progridam culturalmente, se sintam mais
confiantes e preparados; evitem os comportamentos de risco.
Indicadores: Participação ativa; inserção social; melhoria
do relacionamento
interpessoal
e
do
processo
de
socialização. Realização de uma exposição conjunta de
pintura ligada à temática cinematográfica. Criação de
vídeos relacionados com as narrativas digitais.
Em termos
de culinária espera-se contribuir para a aquisição de
hábitos alimentares mais saudáveis pelos residentes,
melhorar a gestão doméstica das famílias no que respeita à
alimentação e a aprendizagem de competências nesta área
pelos jovens, em particular, que se encontram fora da
escola e do mercado de trabalho.
3750 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Pontual4 workshops por ano
30
1, 3

Eventos e celebrações Comunitárias
Estreitamento das relações comunitárias e de boa vizinhança
através de eventos culturais e sociais.
Criação de um blog
da Comunidade para divulgação e informação.
1 Coordenadora;
Elementos da Comunidade;
Outros
voluntários.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Espera-se conseguir congregar cerca de 200 habitantes neste
tipo de eventos, proporcionando-lhes um espaço de
celebração, convívio e partilha.
Indicadores: alegria,
assiduidade, participação ativa, satisfação dos utentes.
Criação e dinamização do blog de toda a Comunidade e
integração nas redes sociais (facebook)
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

2050 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
PontualDuas
200
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora geral do projeto
1760

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
384

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
1903

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

Outro elemento

13

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Horas realizadas para o projeto

768

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
352

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
352

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
25

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
25

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
25

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento
25

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
176

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
176

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
88

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
80

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%)

4

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

4

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

100

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

300

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

3
Equidade
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Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

10

Nº de destinatários mulheres

40

Nº de destinatários desempregados

20

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

60

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

30

Nº de destinatários imigrantes
Ciganos

6
26
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

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

24

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

Multimédia do Projeto

1

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

29175 EUR

Encargos com pessoal externo

1045 EUR

Deslocações e estadias

3620 EUR
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Encargos com informação e publicidade

200 EUR

Encargos gerais de funcionamento

9275 EUR

Equipamentos

4135 EUR

Obras
Total

0 EUR
47450 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus
47450 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

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

Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus
Não financeiro
8000 EUR
Recursos Humanos.
Cooperativa Unidade do Povo
Não financeiro
6000 EUR
Cedência de instalações (declaração de cedência de
instalações em anexo).

TOTAIS
Total das Actividades

47450 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

14000 EUR

Total do Projeto

61450 EUR

Total dos Destinatários

355
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