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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação de Reformados do Bairro do CondadoMarvila-Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

De Marvila Até Bruxelas
27. Lóios
28. Amendoeiras
29. Flamenga
31. Armador
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
53. Marvila Velha
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Trata-se de um projecto de cidadania, temos
parceria com
a Junta de Freguesia de Marvila com quem iremos trabalhar,
no âmbito dos Grupos Comunitários, constituídos na
Freguesia de Marvila, com o objetivo de aproximarmos os
cidadãos dos órgãos de governação, eleitos democraticamente
sendo eles: Assembleia de Freguesia de Marvila, Assembleia
Municipal de Lisboa e Assembleia da Republica, Presidência
da República e Instituições Europeias
Criar momentos de diálogo temático, em diversas
Instituições sediadas nos Bairros abrangidos, sobre os
perigos que a Democracia atravessa. A participação de
deputados das Assembleias da Republica, Municipal e de
Freguesia assim como. com Eurodeputados portugueses e a
comunidade de Marvila.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Portugal

aderiu à União Europeia em 1986, juntamente com
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a Espanha tendo passado de 10 para 12 os Estados membros da
União Europeia.
Marvila tem 33000 eleitores inscritos nos
cadernos eleitorais e tendo como referencia as eleições
para o Parlamento Europeu, em 2019, verifica-se que só
10.000 fregueses cumpriram o dever de voto.
A taxa de
abstenção atinge números na ordem dos 67%.
Desde o 25 de
abril de 1974 altura em que os Portugueses conquistaram a
Democracia e
o direito de elegerem os seus
representantes, nos Órgãos Legislativo, Autarquias,
Presidente da Republica e Assembleias das Regiões
autónomas, (Madeira e Açores).
Ao fazermos uma análise
síntese dos atos eleitorais durante 45 anos, verificou-se
que em 1975 quando das eleições para a Assembleia
Constituinte, a percentagem de abstenção foi de 8,5%. Um
ano
mais tarde, em 1976, na 1ª eleição democrática da
Assembleia da República
a abstenção sobe para 16,7% em
1977 quando da eleição do 1º Presidente da Republica, o
General Ramalho Eanes eleito por sufrágio direto e
universal, verificamos que a
taxa de abstenção foi de
24.6%
em 2019 na eleição para o Parlamento Europeu a
abstenção E atinge os 68%. Perante estes dados o que
provoca o afastamento dos eleitores em termos casuísticos.
Que forma temos de contrariar este paradigma?
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
Trabalhar, com a população maior de 18 anos, e sensibilizar
a mesma para o dever de participar nos atos eleitorais, nas
decisões de governação deste território que é Marvila, e
tornar este projeto, num projeto Piloto que vença a
distancia entre eleitos e eleitores
trabalhando no
combate
à abstenção.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Dar a conhecer, à comunidade, os órgãos governativos da
Freguesia de Marvila, a Assembleia de Freguesia e a Junta
de Freguesia de Marvila em Lisboa, Assembleia Municipal,
Câmara Municipal de Lisboa e Assembleia da Republica, da
qual emana o Governo de Portugal. Identificar e explicitar
á Comunidade
as competências
inerentes a cada
Órgão, e o papel de cada um na resolução de problemas que
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afectam a comunidade no seu quotidiano.
Sustentabilidade

Promover, com os Grupos Comunitários, momentos de reflexão
acerca da problemática de cada Grupo, procurando a
participação dos mesmos na resolução de alguns dos
problemas identificados, junto dos Órgãos eleitos.
Trabalhar com a
população
a partir dos 18 anos e
seniores,
uma dinâmica de brainstorming
para
tentar encontrar as causas e respostas para este
afastamento, cada vez maior,
da população nos atos
eleitorais.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Identificar e explicitar à Comunidade
as competências
inerentes aos Orgãos de governação deste novo espaço
conhecido
como UE(União Europeia)
e ao qual Portugal
e Espanha,
pertence desde 1986, altura em que se deu o
alargamento de 10 par 12 Países membros.Por tal facto
faremos uma 2 viagens a Madrid
em data a designar.
Nestes
encontros vamos tentar mostrar quais são os principais
orgãos de decisão, como e porque nasceu a União Europeia
O
Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Concelho
Europeu, o Banco Europeu de Investimento, o Banco Central
Europeu entre outros sãode decisaõ
Em reuniões periódicas com os diversos grupos comunitários
efectuar visitas ao espaço Europa situado
no centro Jean
Monet em Lisboa, e após a tomada de posse dos novos
eurodeputados Portugueses convidar os mesmos para
inverterem o trajecto e
de Bruxelas até Marvila começarem
a vencer a distancia entre políticos e cidadãos que cada
vez é maior. Daremos a conhecer que muitas decisões tomadas
pelo Governo Português emanam de directrizes
da União
Europeia. mas também beneficiamos dos fundos de coesão
que permitiram investir no desenvolvimento Local e
Regional
assim como a livre circulação de pessoas e
bens.A participação cívica
da
comunidade, e o
empoderamento,da mesma leva a uma transformação sócio
cultural e económica uma vez que
está envolvida nas
tomadas de decisão

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Gabinete de imagem e comunicação: Este espaço fará a
divulgação de todas as actividades desenvolvidas pelo
projecto, assim como providenciará todos os meios
logísticos necessários para as mesmas,
sejam
eles,técnicos,
humanos,
transportes para visitas,
refeições para as mesmas sempre que necessário.Programará
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durante o ano e a vigência do projeto diversos work shops
na Comunidade com o objectivo de diminuir a abstenção da
comunidade em atos eleitorais.
Sustentabilidade

Com o acesso às novas tecnologias, facebook, Instagram,
criação de BLOG e sessões suportadas por Power Point,
distribuição de flyers e meios de comunicação da Junta de
Freguesia de Marvila, daremos a conhecer este projeto
piloto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1

A Escada da Governação

Descrição

Levar aos órgãos governativos que tenham reuniões públicas
cerca de 30 pessoas maiores de 18 anos, de cada vez e
seleccionadas pelos diversos grupos comunitários a
assistirem a uma Assembleia de Freguesia, elucidar as
competências da mesma assim como a forma como nasce a junta
de freguesia órgão Executivo. Num outro momento levar o
mesmo grupo à Assembleia Municipal, à
reunião publica de
Câmara, visitar a Assembleia da República.

Recursos humanos

1 coordenador 1 assistente com conhecimento ou formação nas
áreas autárquica, legislativa e Comunitária (UE), um
elemento da área da comunicação e um fotógrafo.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Os órgãos de poder tanto local, autárquico como a
Assembleia da República estão disponíveis para visitas aos
mesmos desde que previamente agendadas.
Junta de Freguesia de Marvila, Assembleia Municipal de
Lisboa,Câmara Municipal de Lisboa e Assembleia da
República.
Câmara Municipal de Lisboa, Assembleia da
Républica
Movimentar 120 pessoas por mês para dar a conhecer,o modo
de trabalhar
dos deputados da Assembleia Municipal, o que
fazem como são eleitos, os deputados e o edifício da
Assembleia da República, a reunião pública mensal da Câmara
Municipal e da Junta de Freguesia.
15220 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
11
Semanal
330

Objectivos especificos para que
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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

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

1, 2, 3

Conta-nos como Foi
Após o terminus da actividade anterior,em espaço a definir
ou pela Junta de Freguesia de Marvila ou na Sede da ARBC
haverá uma reunião com os participantes para verificar o
que retiveram da experiência. os seus depoimentos serão
registados em video e os que mais se distinguirem serão
automaticamente seleccionados para o
patamar seguinte
conhecer mais sobre a União Europeia
Um relator um fotografo.
A definir em função da procura
Sede da ARBC e espaços geridos pela Junta de Freguesia de
Marvila
Ter cerca de 30 participantes

nestes debates mensalmente

1080 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
11
Mensal
270
1, 2, 3

Visita ao Centro Jean Monnet
Uma visita ao espaço europa do Centro Jean Monet, para que
os intervenientes tenham a primeira perceção dos benefícios
e das obrigações que Portugal tem enquanto membro da União
Europeia.
Coordenador do projeto e 3 voluntários.
Largo Jean Monnet nº 1-10
1269-068 Lisboa
Espaço Europa no centro Jean Monnet
Esta visita irá permitir aos participantes ver a origem
deste espaço Comum
denominado União Europeia.Será
fornecida informação em suporte de papel dos diversos
momentos e tratados pelos quais
passou a UE até aos dias
de hoje. falaremos certamente do Brexit e possíveis
consequências do mesmo tanto para o reino Unido como para
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os restantes Países membros da UE
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

1000 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 11
Pontualquatro
150
2, 3

A União Europeia Está a um Passo
Fazer uma viagem de autocarro entre Lisboa e Madrid
comparticipada pelos intervenientes de forma a que exista
uma memória do antes, da distancia a que a Espanha estava
de Portugal, dos passaportes da moeda diferente, das
passagens a salto do contrabando de muito que mudou com a
entrada de Portugal e Espanha na União Europeia.
Coordenador do projeto e 3 voluntários

Local: morada(s)

A definir

Local: entidade(s)

A definir

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

Actividade 5
Descrição

Abrir horizontes,ver e conhecer que há mais Mundo para lá
dos espaços Bip Zip fazer uma visita cultural a Madrid
31700 EUR
Mês 11, Mês 12
PontualDuas vezes a definir data
100
2, 3

O dia da europa
No dia 9 de maio (manhã ou tarde) nos diversos
bairros
BIP-ZIP onde temos o projeto, celebraremos o dia da Europa
com lançamento de
balões azuis e amarelos tantos quantos
os Países membros da UE.
Haverá um momento musical para se
ouvir o Hino da Europa.
Na 1ª semana de janeiro será feita
uma palestra acerca da adesão de
adesão Portugal a UE,
que foi no dia 1 de janeiro de 1986 simultaneamente com a
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Espanha
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

1 coordenador, 6 voluntários,1 fotografo, departamento de
comunicação
a definir
Junta de freguesia de Marvila
Sensibilizar e lembrar todos os intervenientes o que foi e
o que é este Portugal do antes de 1986.Haverá certamente
informação que ficará guardada na memória dos
intervenientes
1000 EUR
Mês 7
PontualDuas atividades ao ara livre
400
2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Monitorizar, acompanhar e gerir o desenvolvimento do
Projeto
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%)

3

Nº de novos postos de trabalho criados
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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)

330

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

1000

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

5
Equidade

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

5

100
10

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

150

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

100

Nº de destinatários imigrantes

20
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

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

6

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3
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Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

1

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

14201 EUR

Encargos com pessoal externo

4200 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

27749 EUR
350 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2000 EUR

Equipamentos

1500 EUR

Obras
Total

0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação de Reformados do Bairro do CondadoMarvila-Lisboa
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta De Freguesia de Marvila
Não financeiro
2500 EUR
Cedência de espaços da Junta de Freguesia de Marvila,
cedência de transporte de caracter pontua e apoio para
elaboração de documentos ligados à divulgação do Projeto.
utentes viagem
Financeiro
13300 EUR
Co- participação
Viagem a Madrid.

monetária

de 133.00€ por pessoa na

TOTAIS
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Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

15800 EUR

Total do Projeto

65800 EUR

Total dos Destinatários

1250
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