Programa BIP/ZIP 2017
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 049
Unidos por um bairro melhor

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

MUSSOC -Associação Mutualista dos Trabalhadores
Solidariedade e Segurança Social

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Centro Social Paroquial do Campo Grande

Designação

Cooperativa de Habitações Económicas 25 de Abril, CRL

Designação

Junta de Freguesia de Alvalade

Designação

MAAC - Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças

Designação

Ás de Acaso Associação Artístico-Cultural

Designação

GLOCALDECIDE - Associação para a Democracia, a Cidadania e
o Desenvolvimento

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Unidos por um bairro melhor
58. Coop. - 25 de Abril e Unidade do Povo
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Reforçar a relação de parceria existente, alargando e
consolidando o Grupo Comunitário; promover a
corresponsabilização dos moradores para uma gestão
inovadora dos condomínios e espaços públicos; capacitar
crianças e jovens para construírem um futuro positivo e
transformador da sua vida através do desenvolvimento
competências pessoais e sociais com recurso à cultura e
artes e de um apoio e acompanhamento concertado à sua
integração psicossocial.
Continuar a dinâmica do GC para partilha de necessidades do
bairro e procura de soluções concertadas; melhoria da
articulação das entidades a nível do desenvolvimento e
integração psicossocial das crianças e jovens; continuar a
implementação do modelo de gestão dos condomínios e sua
melhoria; corresponsabilizar os residentes para o cuidar
dos espaços públicos do bairro.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Ao longo da execução dos dois projetos BIP ZIP foi-se
aprofundando o conhecimento da realidade, gerando este
novas preocupações e desafios: i) o não sentir, por muitos
moradores, o bairro e os espaços para além da habitação
como a “casa-comum” que todos devem cuidar e valorizar; ii)
falta de dinâmicas promotoras de relações de vizinhança e
de proximidade mais autênticas e solidárias, que favoreçam
a coesão social e o bem-estar no bairro; iii) perda do
espírito de iniciativa e de participação, que faz parte da
identidade desta comunidade no passado, resultante de um
sentimento de abandono e descrédito ao longo dos anos; iv)
repetição das vivências dos pais por parte de muitos jovens
da comunidade, no que diz respeito à baixa autoestima,
incapacidade em lidar com as dificuldades familiares e
económicas (desmotivação, revolta e agressividade,
comportamentos de risco como a droga e marginalidade, …),
que dificulta ter perspetivas de um outro futuro; v) falta
de um trabalho coordenado e regular entre as instituições e
com a participação dos residentes, para a identificação,
procura e implementação de soluções mais adequadas e
sustentadas.
Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
Reforçar uma dinâmica de desenvolvimento comunitário, a
partir da capacitação e do envolvimento ativo dos
residentes e das diversas instituições que intervêm no
bairro, para a criação de uma comunidade mais motivada,
responsável, inclusiva e coesa.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Reforçar a relação de parceria existente e consolidar o
Grupo Comunitário (GC) do bairro, criado no âmbito do
projeto Bip Zip 013, envolvendo diversas instituições e
moradores, através de ações de formação e de organização do
GC, para uma crescente implicação na resolução partilhada
de problemas desta comunidade.
Como a atividade 1, reforçada pela atividade
capacitação dos parceiros e da comunidade, o
esperado é a correspondente autonomização e
responsabilização, garantindo a continuidade
parceria e do GC independentemente de apoios
ou seja, a sua sustentabilidade.

2, visam a
resultado
do trabalho em
financeiros,

Objetivo Específico de Projeto 2
4
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Descrição

Sustentabilidade

Cuidar do espaço público e promover a corresponsabilização
face aos espaços comuns, através da articulação com o
trabalho das cooperativas e de uma gestão inovadora dos
condomínios.
A sustentabilidade deste objetivo assenta sobretudo na
capacitação dos residentes dos 5 lotes dos prédios da
GEBALIS, na conceção e experimentação de um modelo inovador
de gestão de condomínios (atividade 7) e no envolvimento
das entidades responsáveis pelo edificado e pelos espaços
públicos (atividade 9 - GEBALIS, CM Lisboa e JF Alvalade).

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Encaminhar crianças e jovens do bairro, no sentido de os
capacitar para construírem um futuro positivo e
transformador da sua vida, através do desenvolvimento de
competências pessoais e sociais e de ações preparatórias
nos domínios da qualificação e inserção profissional.
A continuidade das ações relacionadas com este objetivo,
decorre do envolvimento dos parceiros pertinentes e
referidos nas atividades, reforçado pelo objetivo 1
(atividade 1) e pela articulação promovida pela atividade
12.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

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

Ações de informação e formação
Ações de formação para os parceiros do GC sobre trabalho em
parceria e desenvolvimento comunitário – 20h (10x2h). Ações
de formação para a comunidade: informação e sensibilização
sobre as instituições presentes (2 h) e formação básica
sobre Desenvolvimento Comunitário (2 h). Realização de 20
reuniões do GC (20x2h).
3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1
formador/consultor.
Parceiros do GC.
Salão da Cooperativa CHE Unidade do Povo e Cooperativa 25
de Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril
Uma rede de parceria a funcionar em continuidade, com pelo
menos 10 parceiros mais capacitados para o desenvolvimento
comunitário. Pelo menos 15 elementos da comunidade mais
capacitados e envolvidos de forma mais permanente no GC.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

2962 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Mensal
30
1

Planeamento e alargamento do GC
Realização de 30 sessões semanais (2h cada) para
planeamento, organização e avaliação do trabalho
comunitário. Contato e mobilização de novos parceiros para
o GC, nas áreas da Saúde, Educação, Emprego, Formação
Profissional, … (15 h). Mobilização e envolvimento de mais
elementos da comunidade no GC (5 h), incluindo as crianças
e os jovens em articulação com o objetivo 3.
3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1
formador/consultor
Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de Abril
Envolvimento de pelo menos mais 3 parceiros e de mais 15
residentes da comunidade, a participar regularmente e de um
modo continuado no GC.
2610 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Semanal
43
1

Atividade 3 – Festa Comunitária
Realização de uma festa comunitária em moldes a definir com
o GC, com vista a reforçar a união entre as duas zonas
residenciais do bairro (em articulação com a AT 8), dando
continuidade à que se tem realizado no projeto em fase de
sustentabilidade.
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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 4
Descrição

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor.
Técnicos/as partilhados pelos parceiros e elementos mais
ativos da comunidade.
Pátio da Escola EB D. Luís da Cunha, se possível, à data da
festa. Morada: Rua D. Luís da Cunha, 1600-057 Lisboa
Escola EB D. Luís da Cunha
Festa comunitária com envolvimento ativo do GC, parceiros e
elementos da comunidade que fique como uma continuidade e
referência para o futuro, no sentido da unidade, convívio e
integração das duas zonas habitacionais do bairro.
1514 EUR
Mês 10
Pontual1 vez (junho)
120
1

Workshops para a comunidade
Realização de 4 workshops formativos dirigidos à
comunidade, e em particular, aos moradores dos 5 lotes dos
prédios da GEBALIS: 1 Gestão de condomínios; 2 Higiene e segurança dos espaços comuns; 3 - Elementos de
gestão financeira; 4 - Relações de vizinhança. Esta
atividade terá uma duração total de 40 h (2 h/sessão/lote).
3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor.
Formadores indicados pelos parceiros.
Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
35 moradores dos lotes da GEBALIS por sessão (média de 7
moradores por lote/sessão) capacitados em gestão de
condomínios nas diferentes componentes indicadas nas ações
de formação.
4410 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Semanal
35
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

2

Tertúlia sobre cooperativismo
Realização de uma tertúlia sobre cooperativismo e o seu
papel no desenvolvimento comunitário, cuja organização e
dinamização ficará a cargo do Mestrado em Economia Social e
Solidária do ISCTE/IUL sob a orientação do Dr. Rogério
Roque Amaro. Terá uma duração de 3h.

Recursos humanos

Alunos do Mestrado em Economia Social e Solidária do
ISCTE/IUL
sob a orientação do Dr. Rogério Roque Amaro.
3
responsáveis pela coordenação do projeto.

Local: morada(s)

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Cooperativa 25 de Abril e Unidade do Povo
Comunidade sensibilizada e informada sobre os valores e o
papel das cooperativas na sociedade
e na história do
bairro. Reativação do espírito cooperativo dos associados
das duas cooperativas (pelo menos 15 associados das duas
cooperativas). Incentivo a iniciativas solidárias na
comunidade em articulação com a atividade 10.
906 EUR
Mês 7
Pontual1 (Março)
20
2

Pesquisa de Gestão de condomínios
Esta atividade incluirá: o levantamento de experiências
similares a nível da gestão de condomínios noutros bairros
(nacionais e internacionais), a realização de visitas e de
ações de intercâmbio, no sentido de se identificarem boas
práticas e ensinamentos. No total terá uma duração de 20h
(10h ações de investigação, partilha e reflexão + 10h
visitas e intercâmbio).
Alunos do ISCTE/UIL sob orientação do Dr. Rogério Roque
Amaro.
3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1
consultor.
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Parceiros do GC, designadamente, GEBALIS e o
Centro Social Paroquial do Campo Grande.
Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

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

Valor

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Outros locais a designar para as visitas e ações de
intercâmbios
Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Identificação de pelo menos 4 modelos de gestão de
condomínios já praticados com bons resultados noutras zonas
similares. Envolvimento de 15 moradores em visitas e ações
de intercâmbio com outros bairros. Pelo menos 10 moradores
(2 por lote) motivados para a responsabilização na
co-gestão dos seus prédios.
2032 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Mensal
15
2

Modelo de gestão de condomínios
Discussão, definição e experimentação de um modelo de
gestão dos condomínios das habitações da GEBALIS, que seja
inovador e eficaz. Para tal, serão realizadas reuniões
gerais com os moradores (representantes dos 5 lotes), os
parceiros e os serviços públicos pertinentes, tendo também
em consideração os ensinamentos recolhidos no âmbito da
Atividade 6 e os resultados decorrentes da Atividade 4.
(total 10h – 8h reuniões + 2h para concertar o modelo)
3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor.
Parceiros do GC, em particular, a GEBALIS.
Moradores dos 5
lotes da GEBALIS.
Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa.
Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Produção de um modelo inovador de gestão de condomínios,
adequado a cada lote. Responsabilização e envolvimento de
pelo menos 10 moradores na experimentação desse modelo (2
moradores por lote).
10640 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8

Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Mensal
10
2

Reuniões entre as 2 zonas do bairro

Descrição

Promoção de reuniões para articulação e colaboração entre
os problemas e os modelos de gestão das duas zonas
habitacionais do bairro (geridas pela GEBALIS e pelas
Cooperativas), através do GC (3 reuniões do GC, com a
duração de 2 h cada).

Recursos humanos

3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor.
Técnicos da GEBALIS.
Membros das duas Cooperativas.
Participantes do Grupo Comunitário.

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Melhor conhecimento dos problemas e das soluções de gestão
das duas zonas habitacionais do bairro. Estímulo à
correspondente aprendizagem partilhada, com o envolvimento
de pelo menos 15 moradores do conjunto.
1146 EUR
Mês 8, Mês 9
Mensal
15
2

Reuniões-espaços comuns e públicos

Descrição

Promoção de reuniões, com vista a articular e avaliar o
modelo de gestão dos condomínios com as entidades
responsáveis pelos espaços públicos, através do GC
e de
pelo menos 2 reuniões específicas, com a duração de 2 h
cada, com a CM Lisboa e a JF Alvalade.

Recursos humanos

3 responsáveis pela coordenação do projeto e 1 consultor.
Técnicos da JF Alvalade, da CM Lisboa e da GEBALIS.
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Grupo
Comunitário.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10
Descrição

Recursos humanos

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

Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Melhor articulação entre a gestão dos espaços comuns no
interior dos lotes e a dos espaços públicos envolventes,
com a responsabilização de pelo menos 10 moradores e da JF
Alvalade e CM Lisboa.
1125 EUR
Mês 9, Mês 10
Mensal
10
2

Cooperativismo e crianças
Desenvolvimento de um espírito de cooperativismo e de
solidariedade junto das crianças da Escola EB D. Luís da
Cunha, através de 2 sessões sobre a história das
cooperativas do bairro, a realização de uma exposição de
desenhos dos alunos sobre a solidariedade,
desenvolvimento de um projeto de empreendorismo infantil
solidário, organização de 1 jogo cooperativo.
Alunos do ISCTE/IUL sob orientação do Dr. Rogério Roque
Amaro.
3 responsáveis da coordenação do projeto e 1
consultor.
Professores e Auxiliares de Ação Educativa da
Escola EB D. Luís da Cunha.
Famílias.
Grupo Comunitário.
Escola EB
D. Luís da Cunha. Morada: Rua D. Luís da Cunha,
1600-057 Lisboa
Escola EB

D. Luís da Cunha

Sensibilização e melhor conhecimento por parte de 40
crianças sobre os valores do cooperativismo e da
solidariedade, sobre a história do seu bairro. Uma
exposição de desenhos sobre o tema da solidariedade
preparada na escola com o apoio dos pais e dos avós. Uma
iniciativa de ação solidária das crianças da escola para a
comunidade.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 11
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 12
Descrição

1290 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10
Mensal
40
3

Guia de Recursos para jovens
Levantamento e organização de um “Guia de
Recursos/Respostas” para os jovens do bairro em particular
dos que estão em situação de “Nem-Nem-Nem”, cobrindo
diferentes níveis de necessidades e apoios (Psicossocial,
Saúde mental, Formação profissional, inserção no mercado de
trabalho, …), envolvendo as várias instituições presentes
no bairro.
3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor.
Técnicos dos parceiros (MUSSOC, Centro Social Paroquial
Campo Grande, Santa Casa Misericórdia)
Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Edição de um guia de recursos/respostas para
encaminhamentos dos jovens do bairro, para estudo,
formação, emprego ou outras atividades úteis. Redução do
número de jovens em situação de "Nem-Nem-Nem" e melhoria
das suas expectativas de vida.
2760 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Mensal
10
3

Apoio psicossocial crianças/jovens
Promoção de reuniões (prevê-se 4, uma por trimestre, com a
duração de 2h cada) para a efetiva articulação de parceiros
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pertinentes e concretização de respostas para o
desenvolvimento e integração psicossocial de crianças e
jovens (Escola EB D. Luís da Cunha, Centros de Saúde,
Consultas de Desenvolvimento do HSM e outros parceiros do
GC com respostas nesta área); apoio ao encaminhamento para
as respostas disponíveis consideradas prioritárias; e
organização de respostas de emergência.
Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 13
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

3 responsáveis da coordenação do projeto e 1 consultor.
Técnicos dos parceiros (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, JF
Alvalade, Escola EB D. Luís da Cunha, MAAC) e outros a
envolver.
Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Efetiva articulação entre os vários parceiros nas respostas
adequadas e atempadas ao desenvolvimento e integração
psicossocial de crianças e jovens. Encaminhamento de todas
as situações, detetadas nestas áreas, relativamente às
crianças da EB1 e dos jovens da comunidade nestas áreas,
incluindo casos de emergência.
2330 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11
Mensal
10
3

Ciclo de cinema e documentários
Organização de um ciclo de cinema e documentários para
efeitos de convívio e debate para crianças e jovens, mas
podendo ser aberto a toda a comunidade. Prevê-se 1 sessão
por mês 6ª feira, para cada grupo etário (10 sessões para
cada grupo)
3 responsáveis da coordenação do projeto
Às do Acaso
Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC,
JOC)
Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 14
Descrição

Recursos humanos

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

Actividade 15

Reforço da cultura geral e dos espaços de convívio de
vários grupos etários, envolvendo pelo menos de 60
participantes.
3550 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11
Mensal
60
3

Visitas e passeios culturais
Promoção de visitas e passeios culturais com as crianças e
os jovens do bairro com vista a dar-lhes a conhecer a Arte
e Cultura de Lisboa, nomeadamente, com a ida a alguns
museus. Alguns dos locais a visitar serão: Museu da
Marioneta, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu dos
Azulejos, Chapitô, Museu Nacional de Etnologia. Serão
realizados no 1º ou 2º domingo de cada mês, dependendo do
planeamento
3 responsáveis da coordenação do projeto.
Às do Acaso
Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC,
JOC)
Variável, de acordo com as visitas e passeios a programar.
Museus e outros espaços culturais da cidade de Lisboa
Reforço da cultura geral, em particular sobre Lisboa,e dos
espaços de convívio de cerca de 25 crianças e jovens.
4850 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Mensal
25
3

Workshops temáticos diversos
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Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Organização de 10 workshops para as crianças e jovens do
bairro, sendo alguns abertos à comunidade, para incentivar
o interesse pela Arte e Cultura e a cidadania, a título de
exemplo: agricultura urbana, corte e costura, restauro,
sexologia na idade jovem, cinema, fotografia, danças do
mundo, yoga, …
responsáveis da coordenação do projeto.
Às do Acaso
Parceiros do GC (MUSSOC, Santa Casa Misericórdia, MAAC,
JOC)
Salão da Cooperativa Unidade do Povo e Cooperativa 25 de
Abril, Rua Mem de Sá, Bloco B, 13 CAVE, 1600-168 Lisboa
Cooperativa 25 de Abril e Cooperativa Unidade do Povo
Reforço da cultura geral, do espírito de cidadania e de
alguns competências específicas para cerca de 15
participantes por workshop.
7875 EUR
Mês 3, Mês 7
Mensal
120
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

15
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Julia Barroso
1795

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

(Coordenadora da Equipa)

Marta Rodrigues (Equipa Coordenadora - Gestão financeira)
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Horas realizadas para o projeto

1827

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Carla Santos (Equipa Coordenadora - Técnica)
2365

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Rogério Roque Amaro (Consultor / Formador)
200

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%)

3

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)

463

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

750

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

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

6
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Nº de destinatários mulheres

325

Nº de destinatários desempregados

10

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

50

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

30

Nº de destinatários imigrantes

10
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

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

1

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

1

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

28522 EUR

Encargos com pessoal externo

11270 EUR

Deslocações e estadias

900 EUR

Encargos com informação e publicidade

400 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3850 EUR

Equipamentos

3808 EUR
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Obras

1250 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Província Portuguesa da Companhia de Santa Teresa de Jesus
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Cooperativa de habitações económicas 25 de Abril, CRL
Não financeiro
7200 EUR
Valor anual referente ao salão onde se realizam as
atividades.

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

50000 EUR
7200 EUR
57200 EUR
563
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