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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Azimute Radical

Designação

Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Rumos Aplicados

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

INCUBADORA DE IDEIAS ASSOCIATIVAS
19. Horta Nova
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

O Bairro da Horta Nova é um bairro municipal, gerido pela
Gebalis, com várias e múltiplas carências ao nível social.
Constituido por uma população jovem, infelizmente com
muitos casos de insucesso e abandono escolar precoce. Esta
situação leva a uma elevada taxa de desemprego e de
trabalho precário.
Um dos principais problemas do bairro é
a falta de ocupação de tempos livres dos jovens e a falta
de expetativas quanto ao seu futuro. Muitos dos jovens são
de origem africana e passam grande parte do seu tempo nas
ruas do bairro.
Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
Uma das principais dificuldades do movimento associativo é
a falta de instrumentos e de ferramentas eficazes de gestão
por parte dos seus dirigentes, a par de um apoio mais
técnico e por vezes de meios para lançar um projeto.
Este
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projeto pretende criar um núcleo de apoio ao movimento
associativo de base local já existente e apoiar à
organização de novas estruturas associativas.
Terá por
missão capacitar lideres locais, tecnicos, dirigentes e
associados, assim como, através da criação de uma linha de
micro-crédito em géneros e serviços apoiar na implementação
e desenvolvimento de ações.
Por outro lado, este apoio e
acompanhamento possibilitará a atração para este território
de outros parceiros pois essa será uma das contrapartidas
ao apoio a prestar.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Apoiar e incentivar a ação do movimento associativo como
forma de participação cidadã ativa dos moradores e como
instrumento de promoção e organização de projetos locais.
O apoio a um movimento associativo mais forte e
diversificado é a garantia de um trabalho com continuidade
e em rede.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Criar uma linha de apoio logistico a grupos formais ou
informais de cidadãos que potencialize a sustentabilidade
financeira futura desses mesmos grupos.
Esta linha de apoio após o investimento inicial será
auto-financiada com os retornos dos "créditos" concedidos e
novamente aplicados.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Capacitar e formar dirigentes, técnicos e associados do
movimento associativo de base local, de forma a lhes
fornecer ferramentas mais eficazes de gestão.
Esta capacitação garantirá fortalecer as bases para o
reforço do movimento associativo local.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

FORA DO MEU MUNDO
Capacitar moradores do bairro (atualmente dirigentes
associativos ou não) tendo em vista a sua participação na
vida da comunidade.
Estas acções terão lugar em espaços e
em contextos externos ao próprio bairro, de forma a abrir
horizontes e a confrontar os participantes com outras
realidades (abertura do bairro ao exterior).
Pretende-se a
dinamização de uma formação não-formal intensiva em que os
destinatários saiam fora do seu contexto quotidiano ("zona
de conforto") e recebam formação na área comportamental e
vocacionada ao mercado de trabalho.
Formadores

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Formar, pelo menos 80 pessoas.
15600 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
120
1, 3

MICRO-CRÉDITO APOIO ASSOCIATIVISMO
Criação de um instrumento de apoio ao movimento
associativo, formal ou não formal.
Apoio na concretização
de acções e de projetos que possam ser sustentáveis mas que
necessitam de um investimento inicial.
Nunca será um apoio
financeiro mas em géneros ou serviços com retorno do
investimento. Esse retorno voltará a ser reinvestido em
novos projetos.
Em contrapartida os grupos apoiados terão
que dinamizar, no mínimo, uma atividade ou projeto, na área
geográfica do território BIP-ZIP, envolvendo ou
beneficiando a população.
1 tecnico a destacar
-
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Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Apoiar, pelo menos, 15 projetos ou iniciativas locais.
8650 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
600
3

NUCLEO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO
Criação de um núcleo que visa apoiar e coordenar todas as
iniciativas de apoio ao movimento associativo, quer do
ponto de vista formativo, tecnico, contabilistico ou outro.
Será este núcleo o responsável pelas ações de capacitação,
pela gestão do micro-credito e pelo apoio à organização de
novas formas de associativismo.
Trabalhará em estreita
ligação com as autarquias locais (Câmara Municipal e Junta
de Freguesia) e com a restante rede de parceiros locais.
1 tecnico a destacar

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 4
Descrição

Apoio continuado a pelo menos 15 associações locais.
18250 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
500
1, 2, 3

APOIO À CAPACITAÇÃO
Acompanhamento e apoio aos participantes envolvidos na
formação não-formal ou capacitação e a sua plena integração
no movimento associativo e nos projetos locais.
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Formação em
contexto de trabalho associativo com acompanhamento
personalizado quer ao participante, quer à entidade
beneficiada.
Recursos humanos

1 tecnico a destacar

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Integração de, pelo menos, 20 novas pessoas no movimento
associativo local.
7500 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
Semanal
120
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

12
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador do projeto
500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Dinamizador do projeto
500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Dirigente da Boutique da Cultura
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Dirigente da Azimute Radical
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Dirigente da Rumos Aplicados
120

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%)

2

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

2

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

1100

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

2
Equidade
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Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

60

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

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

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

2

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

3

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

4

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

6000 EUR

Encargos com pessoal externo

12250 EUR

Deslocações e estadias

15600 EUR

Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento

1000 EUR
11350 EUR
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Equipamentos
Obras
Total

3800 EUR
0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Associação Azimute Radical
16150 EUR
Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos
33850 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

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

Boutique da Cultura
Não financeiro
4560 EUR
Dirigente - 120 x € 8,00 = € 960,00
Cedência de espaço - 12
meses X € 300,00 = € 3.600,00
Rumos Aplicados
Não financeiro
960 EUR
Dirigente - 120 x € 8,00 = € 960,00
Azimute Radical
Não financeiro
3960 EUR
Dirigente - 120 x € 8,00 = € 960,00
Cedência de material
tecnico - € 3.000,00

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR
9480 EUR
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Total do Projeto
Total dos Destinatários

59480 EUR
1340
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