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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Histórias Desenhadas

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Fundação Portugal Telecom

Designação

Associação Mais Proximidade Melhor Vida

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Na Rua com Histórias
23. Graça / Sapadores
43. Alfama
44. Mouraria
62. Castelo
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Com a Biblioteca itinerante estando nas ruas e as visitas
ao domicílio queremos combater o isolamento social e a
iliteracia. Levar uma biblioteca às ruas estreitas do
Centro de Lisboa, que leve livros, leitura em voz alta,
notícias, esperança, laços afectivos, partilha e com ela a
transformação individual e social.
Manter a biblioteca itinerante com actividades que
propiciarão hábitos de leitura, diminuição da solidão dos
idosos e integração social. Com resultados que nos permitem
ter avenças mensais com instituições privadas, e poder
manter o trabalho nas actuais zonas de intervenção.
Irá
contar com o apoio de voluntários, estagiários e parceiros
para promover e implementar em outros territórios, além de
possíveis candidaturas a outros programas nacionais e
internacionais.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Os Bairros históricos de Alfama,Mouraria,Castelo,Graça e
Sapadores, nos territórios de Santa Maria Maior e S.Vicente
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totalizam cerca de
28,300 habitantes. Bairros
cosmopolitas, envelhecidos e multiculturais. Pontos
Fracos/Ameaças: problemas de iliteracia da população em
geral e de solidão, isolamento social no envelhecimento,
exclusão social. "Sendo o envelhecimento uma das
características desta população, em que o número de idosos
a viver sós é bastante significativo e as acessibilidades
às habitações são deficientes, torna-se pertinente perceber
qual a gravidade destas dificuldades." 30% idosos com mais
de 65 anos, famílias com pessoas com mais de 65 anos 42%,
índice de envelhecimento 261%, 65,8% dos idosos vivem sós
ou com outros do mesmo grupo etário. 64% por cento dos
idosos sentem-se sós. Sentimento de isolamento e
dificuldades físicas da população idosa: 34% dos idosos
sente-se isolado ou muito isolado e 20% sai de casa com
pouca frequência ou nunca; existe 16,3% de idosos a viverem
sós;
Fonte diagnóstico social de Freguesia Santa Maria
Maior. Pontos fortes/ oportunidades e desafios - Património
imaterial e cultural da população idosa; a vida de bairro e
sua proximidade. Consideramos que uma intervenção
preventiva que passe pela criação de práticas de literacia
social vai contribuir para diminuição da solidão da
população idosa e para a inclusão social de toda a
população,com o aumento da literacia, promovendo o acesso
mais universal a espaços colectivos.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Adultos (população em idade ativa)Todos enfoque dos idosos
Uma biblioteca itinerante que intervém socialmente: a
combater a solidão, o isolamento social e a iliteracia no
centro da cidade de Lisboa. Com circuitos definidos e
várias paragens diárias, com duas rotas quinzenais
abrangemos duas freguesias da zona histórica de Lisboa.
Com
um tuk-tuk eléctrico amigo do ambiente transformado numa
biblioteca queremos chegar às ruas estreitas de Lisboa, e à
comunidade, parar, estar, motivar os idosos a saírem de
casa,promovendo o envelhecimento activo, e também ir ao
encontro de quem vive só e não se consegue deslocar,
levando livros, jornais, revistas, leitura em voz alta,
esperança, afectos, e criação de valor, ouvindo as suas
histórias, estimulando a memória, valorizando-a promovendo
a auto-estima. Queremos também chegar às pessoas em
situação de sem-abrigo. Dando oportunidade à transformação
individual e social. Realizando várias actividades de
literacia junto da população em geral, parar perto das
escolas, em largos movimentados, perto dos centros de dia,
ruas históricas, e com estas paragens criar linhas
intergeracionais.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
4
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Descrição

Combater a solidão, o Isolamento social da população idosa
dos bairros históricos:
Promover encontros singulares
através de visitas ao domicílio estimulando a conversa, a
troca de saberes, e do diálogo intergeracional e da
leitura,fomentando o respeito pela diversidade, valorizando
a história e o saber de cada um. Com estes encontros
queremos diminuir a solidão e fazer renascer a auto-estima,
promovendo a saúde e bem-estar

Sustentabilidade

A biblioteca itinerante parará em rotas e locais definidos
e os voluntários deslocar-se-ão a casa de idosos
previamente inscritos para leituras e partilha de momentos
com histórias e conversa.
Irá contar com o apoio dos
voluntários, estagiários e parceiros para promover e
implementar em outros territórios, além de possíveis
candidaturas a outros programas nacionais e internacionais.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Promover a literacia:
Desenvolver actividades que promovem
a leitura através da biblioteca itinerante parando e
estando com as pessoas na rua, sempre com a missão de
promoção de literacia, e inclusão social através da
leitura.
A biblioteca itinerante estará semanalmente nos mesmos
locais, para desenvolver relações e laços de confiança com
as pessoas que passam na rua, disponibilizando livros,
periódicos e outras publicações, a quem desejar.
Irá contar
com o apoio dos voluntários, estagiários e parceiros para
promover e implementar em outros territórios, além de
possíveis candidaturas a outros programas nacionais e
internacionais.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Fomentar a inclusão social:
Melhorar a auto-estima da
população em situação de sem abrigo, promovendo a inclusão
social, através de actividades de literacia, usando a
biblioteca itinerante como ponte, proporcionando encontros
que estimulem o respeito pela diversidade, valorizando a
história e o saber de cada um.

Sustentabilidade

A biblioteca itinerante estará em locais estratégicos para
desenvolver relações e laços de confiança com as pessoas
que estão na rua.
Irá contar com o apoio dos voluntários,
estagiário e parceiros para promover e implementar em
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outros territórios, além de possíveis candidaturas a outros
programas nacionais e internacionais.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Biblioteca Catalogação
Conceber e desenvolver os serviços de uma biblioteca
itinerante de raiz, catalogação do seu acervo, constituição
de equipas e formação de voluntários.
Voluntários, coordenadora
Espaço Coworking

em Alfama

Espaço da Associação
Livros Catalogados, catálogo online disponível aos
leitores. o site da Biblioteca. Formação da equipa de
voluntários. Equipa da Biblioteca itinerante. Aumento do
acervo da biblioteca itinerante pública em articulação com
as BLx e DGLAB.
Proporcionar formação a equipa toda.
3575 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
0
1, 2, 3

Biblioteca itinerante para público
A biblioteca itinerante estará de porta aberta e disponível
em rotas definidas, entre as 10 horas e as 18 horas, da
seguinte forma:
A equipa estará semanalmente nos mesmos
locais, para desenvolver relações e laços de confiança com
as pessoas que estão e passam na rua, disponibilizando
livros, periódicos e outras publicações, a quem desejar.
Fará um trabalho de divulgação dos serviços prestados,
conversando com as pessoas na rua, com a missão de inclusão
social através da leitura, promovendo a literacia.
Estimular a população idosa a sair de casa e fomentar o
envelhecimento activo.
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Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Estagiário, Coordenadora, Voluntários
Alfama, Mouraria; Castelo, Graça e Castelo
Local Público
5000 leitores inscritos, dentro da população geral e 1000
leitores idosos inscritos na biblioteca itinerante, nos
primeiros 12 meses;
6000 empréstimos entre livros e outras
publicações na biblioteca itinerante, nos primeiros 12
meses; biblioteca online para consulta do catálogo, das
actividades, e fazer reservas.
Estabelecer parcerias com as
organizações sociais e culturais locais que desenvolvam
trabalho semelhante e no mesmo território;
14700 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
9990
1, 2, 3

Ler Doce Ler leitura ao domicílio
Os voluntários deslocar-se-ão semanalmente a casa de uma
pessoa idosa previamente inscrita para receber leitura e
partilha de momentos com histórias e conversa.
Voluntários e coordenadora
Alfama, Mouraria, Castelo, Graça e Sapadores
Domicílios, Centro de dia de S. Cristovão e Centro de
convívio da Voz do Operário.
Angariar 70 voluntários e dar-lhes formação para visitas
domiciliárias, leitura em voz alta e distribuição de livros
e outras publicações, nos primeiros 12 meses.
Diminuir o
índice de solidão nesta faixa etária.
3580 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
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

70
1, 2

Biblioteca Inclusiva
A mesma biblioteca itinerante para pessoas em situação de
sem-abrigo, em rotas semanais e previamente definidas.
A
biblioteca itinerante estará de porta aberta e disponível
em rotas definidas, entre as 10 horas e as 18 horas, da
seguinte forma:
A equipa estará semanalmente nos mesmos
locais, para desenvolver relações e laços de confiança com
as pessoas em situação de sem-abrigo que estão na rua,
disponibilizando livros e outras publicações, a quem
desejar. Fará um trabalho de divulgação dos serviços
prestados, conversando com as pessoas na rua, sempre com a
missão de combate ao isolamento através da leitura. Em
articulação com o parceiro Associação conversa Amiga.
Estagiário e coordenadora, voluntários.
Alfama, Mouraria, Castelo, Graça e Sapadores
Local Público
40 pessoas em situação de sem-abrigo a frequentar a
biblioteca itinerante, nos primeiros 12 meses;
14700 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
40
1, 2, 3

Histórias que Somos
Recolha do património imaterial local. As histórias
vividas, ouvidas. Disponibilizar no site da Biblioteca,
criar uma página/museu virtual do Património imaterial das
histórias das pessoas e dos bairros. No final dos 12 meses
fazer um evento com a biblioteca itinerante para toda a
população, com contadores de histórias partilhando a
recolha de histórias celebrando a memória comum.
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Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Coordenadora, Voluntários, e contadores de Histórias.
Alfama, Mouraria, Castelo, Graça e Sapadores
Domicílios e local pública
Registar a recolha do património imaterial local. As
histórias vividas, ouvidas. Publicar e disponibilizar no
site da Biblioteca, criar uma página/museu virtual do
Património imaterial. No final dos 12 meses fazer um evento
com a biblioteca itinerante para a população, com
contadores de histórias partilhando a recolha de histórias
celebrando a memória comum.
13445 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
9999
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

13
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora Projecto
154

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Estagiário
154

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

9

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função
Horas realizadas para o projeto

40 Voluntários (25h cada voluntário)
55

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não 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

0

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

10000

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

28300

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

3000

Nº de destinatários imigrantes
população total das duas freguesias

0
28300
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
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demonstração

0

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

0

Nº de intervenções no espaço público

242

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

2

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

7

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

0

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

15500 EUR

Encargos com pessoal externo

2000 EUR

Deslocações e estadias

600 EUR

Encargos com informação e publicidade

1000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1000 EUR

Equipamentos
Obras
Total

29900 EUR
0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Histórias Desenhadas
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio

Fundação PT
Não financeiro
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Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

1790 EUR
Material informático: portátil, telemóvel, router, internet
e impressora
Bibliosoft, Lda
Não financeiro
6300 EUR
sistema integrado de gestão de bases de dados
bibliográficos em ambiente WEB e formação.
Bibliotecas Municipais de Lisboa
Não financeiro
2000 EUR
Doação de parte do fundo documental, livros.
Direcção geral do Livro do Arquivo e das Bibliotecas
Não financeiro
2000 EUR
Apoio Institucional e doação de parte do fundo documental,
livros..
Voz do Operário
Não financeiro
500 EUR
Ponte entre a biblioteca e os utentes que recebem apoio
domiciliário.
Mais Proximidade Melhor Vida
Não financeiro
1000 EUR
Ponte entre a biblioteca e os utentes que recebem apoio
domiciliário, formação e voluntários.
Plano Nacional de Leitura
Não financeiro
500 EUR
Apoio Institucional
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor

Associação Conversa Amiga
Não financeiro
800 EUR
Ponte entre a biblioteca e os utentes da associação, tanto
idosos, como pessoas em situação de sem-abrigo.
Rádio Sim
Não financeiro
500 EUR

Descrição

Divulgação.

Entidade

KlaptProud

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

Não financeiro
1100 EUR
Design do Projecto, vídeos
Associação Histórias Desenhadas
Não financeiro
2000 EUR
Doação de parte do fundo documental, livros, formação,
material de divulgação, material de desgaste
Junta de Santa Maria Maior
Não financeiro
1200 EUR
Apoio logístico. Disponibilização de sala e equipamentos no
espaço Coworking.
Agrupamento de Escolas Gil Vicente
Não financeiro
100 EUR
Disponibilização do espaço escolar, divulgação.

TOTAIS
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Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

19190 EUR

Total do Projeto

69190 EUR

Total dos Destinatários

20099

14

