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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia da Ajuda

Designação

Associação Amigos B2M - Bairro Alto da Ajuda

Designação

4Change, Cooperativa Cultural e de Solidariedade Social CRL

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Sporting Clube do Rio Seco

Designação

Laboratório de Estudos Urbanos

Designação

Academia de jovens do casalinho da ajuda

Designação

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Designação

LOCALS APPROACH

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Incubadora Popular d’Ajuda
2. Dois de Maio
Síntese do Projecto

Fase de execução

Projeto de desenvolvimento local que, a partir do 2 de
Maio, dinamiza a economica, socioambiental de 3 territórios
BIP. Serão promovidas aprendizagens individuais e
coletivas, cria 3 pólos de cidadania e revitaliza fluxos
económicos locais. Cria um programa de aprendizagem
comunitária, 3 lojas de participação, um Fórum de
empreendedores que revitaliza a Feira do Galo, marco para a
transição para a fase de sustentabilidade e nova rotina
comunitária.

Fase de sustentabilidade

A Incubadora Popular d’Ajuda deverá ser capaz de sustentar
as suas atividades através dos três pólos Bip, que servirão
de catalisadores para mais iniciativas de educação popular,
de intervenção urbana participativa, ações de formação,
workshops, entre outros. O Fórum deverá ficar responsável
por manter a dinamização anual da economia local da Feira
do Galo. O projeto ajuda a consolidar o percurso do
Casalinho e contamina o Rio Seco com as sementes de
inovação Bip Zip.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A Ajuda é um cruzamento de realidades diferentes com
diversas descontinuidades. Tem 15.620 moradores, em bairros
que não se conhecem, aceitam ou reconhecem como unidade
territorial e humana. 4.000 tem mais de 65 anos, quase 10%
são estrangeiros e mais de um milhar estão desempregados. O
Alto da Ajuda é um «território marginalizado» na freguesia
e na cidade. Possui 2 bairros sociais com elevado potencial
de desenvolvimento, com fragilidades.
Destaca-se o
desemprego, baixa qualificação e baixo rendimento da
população, existência de uma economia pouco estruturada,
fraca qualidade do espaço privado e público, défice de
cidadania, consciência ambiental e de participação nos
processos de transformação territorial. O Bairro 2 de Maio,
periférico da cidade e da freguesia da Ajuda, possui uma
posição geográfica de articulação (por explorar) entre o
campus universitário (com cerca de 8000 residentes) e a
freguesia. Pode funcionar como catalisador de mudanças.
O
Casalinho da Ajuda tem uma posição geográfica de fronteira
entre a Tapada da Ajuda e o restante território,
apresentando algum potencial turístico que se confronta com
a segregação espacial decorrente de 3 realojamentos, que
criaram uma comunidade fragmentada. Nos últimos 2 anos,
estes territórios criaram dinâmicas de interação e de
empoderamento comunitário que importa reforçar nomeadamente, investindo na 3ª zona com fragilidades
específicas: a descontinuidade urbanística e social do Rio
Seco.
Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
A Incubadora Popular da Ajuda nasce de um processo
participado e da experiência de mais de 6 anos de
intervenção dos principais parceiros locais: Ass. dos
Amigos do Bairro 2 de Maio e Academia de Jovens do
Casalinho da Ajuda.
É um processo de reforço do
empoderamento comunitário baseado no desenvolvimento de
projetos concretos e emancipadores. Terá intervenções de
melhoria nos espaços físicos (arquitetónicos e
urbanísticos), a criação de uma rede de polos de
desenvolvimento comunitário (promotores de cidadania e
participação) e o reforço de um sistema económico local de
base comunitária (com projetos de empreendedorismo
económico). Estes projetos serão desenvolvidos com jovens,
adultos e outros membros da comunidade, enquadrados pelas
dinâmicas das associações locais, incluindo o Sporting do
Rio Seco, com o apoio da Junta de Freguesia da Ajuda, a
Locals Approach e a 4Change, que funcionarão como suportes
agregadores de conhecimento e recursos para aumentarem a
consistência da intervenção. O foco de intervenção estará
centrado no Bairro 2 de Maio (que funcionará como
catalisador de desenvolvimento e laboratório de
experimentação comunitária/ambiental/urbana). Aproveitará
as dinâmicas criadas no projeto Casalinho de Campeões
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(BipZip 2018). Irá ajudar a promover a capacitação
comunitária e a coesão socioterritorial da Ajuda,
valorizando o Alto da Ajuda. Criará uma rede integrada de
pólos de desenvolvimento comunitário de base local nos 3
Bips da Ajuda, partindo do 2 de Maio, prosseguindo o
investimento no Casalinho e ‘contaminando’ o Rio Seco.
Pretende promover a revitalização socioeconómica dos 3 BIP
espacialmente próximos.
Com base neste projeto pretende-se
aumentar o potencial de participação cívica dos moradores,
das famílias e das comunidades de vizinhança/bairro, a
consciência ambiental, o seu poder de influência e decisão,
a sua capacidade de gerar rendimento económico, de
contribuir para a melhoria dos espaços públicos e privados,
habitacionais e urbanos.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Estruturar um sistema local de aprendizagem e inovação
comunitária – dinâmicas efervescentes:
Articulando-se
processos existentes e instituições locais (associativas,
universitárias, formação, educação, emprego e apoio
social), pretende-se estruturar um sistema colaborativo de
aprendizagem comunitária de base local que promova o
conhecimento e partilhas de experiências e saberes. Serão
dinamizados diferentes processos de aprendizagem
(associados a projetos concretos de capacitação e
empoderamento da comunidade, que visem a promoção de
cidadania ativa e sustentável) com o sentido de gerar
soluções adaptadas às necessidades das pessoas e atores
locais, a partir do cruzar de conhecimentos e competências
entre os territórios BIPZIP, facilitando a sua relação com
o exterior. Pretende-se criar um programa de job
shadowing/aprendizagens pela experiência, que facilite a
mobilidade da população motivada a aprender. Será criada
uma plataforma de aprendizagem comunitária que aproveitará
as dinâmicas emergentes e dinamizará encontros informais na
comunidade, visitas exploratórias, experiências de
interação e inovação, articulando estas iniciativas com os
programas da J.F. Ajuda, da Univer. Sénior da Ajuda e
outras instituições universitárias parceiras. Esta
plataforma aproveitará as experiências realizadas no
Laboratório urbano e as dinâmicas emergentes na rede de
polos de empoderamento comunitário para incubar projetos,
em articulação com o Sist. de Ens. Sup. e económico da
freguesia.
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Sustentabilidade

A sustentabilidade é garantida pelos benefícios/ganhos
decorrentes das dinâmicas criadas pelo projeto. Uma vez
estruturado o sistema, a partir de uma base comunitária de
baixo custo, assente na interação e trabalho em rede entre
os parceiros envolvidos e aqueles que os processos
dinâmicos desencadeados irão congregar – enquadrados pelo
Plano de Desenvolvimento Integrado da Ajuda - a
Sustentabilidade do sistema fica garantida para um
período alargado de anos. As iniciativas desenvolvidas
neste espaço correspondem a uma necessidade verbalizada por
inúmeros parceiros territoriais, de todos os sectores de
atividade.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Criar uma rede de espaços de cidadania participada:
O
espaço pode ser um instrumento de empoderamento coletivo e
de cidadania participada, criando uma consciência ambiental
e uma melhoria nos espaços de vida urbana. Nestes bairros,
os espaços públicos apresentam sinais de degradação que são
uma oportunidade de crescimento conjunto. Existem espaços
privados e públicos que possuem um elevado potencial de
aproveitamento para se constituírem como pontos de encontro
e dinamizadores de cidadania, mas carecem de melhorias. A
Casa para Todos (Bairro 2 Maio) e as áreas envolventes são
um espaço de cidadania a necessitar de requalificação. O
mesmo se passa com os espaços das outras associações.
Assim, neste local, iremos criar um Laboratório de
Experimentação Urbana Sustentável que contribua para
despertar consciências, criar soluções e melhorar as
condições de vida habitacional e urbana. Este laboratório
irá também produzir propostas e soluções de urbanismo que
possam potencializar as atividades económicas, reforçando a
qualidade de vida do espaço comum deste território.
Complementarmente, descentralizando serviços de apoio à
população, este laboratório fará parte de uma rede de
«polos de apoio e empoderamento comunitário» com base nas
associações locais, que funcionarão também como espaços de
encontro e reforço das relações sociais e concertação de
ações e de ideação de projetos de desenvolvimento
comunitário. Estes espaços irão também acolher o Conselho
de Empreendedores da Ajuda.
A sustentabilidade dos processos gerados no âmbito deste
objetivo está garantida. O modelo de intervenção proposto
irá gerar uma dinâmica de consciencialização coletiva do
tipo «Processo SAAL» que irá reforçar a participação e o
comprometimento de cidadania dos habitantes envolvidos no
processo. O Laboratório de Experimentação Urbana
Sustentável passará a funcionar numa base de voluntariado
em articulação com jovens arquitetos, discentes e docentes
universitários que em interação com a comunidade, aqui
continuarão a encontrar o espaço natural de criação e
experimentação de soluções. A rede de polos de
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empoderamento comunitário é uma necessidade sentida e
verbalizada há alguns anos pelos cidadãos dos bairros. Os
custos de instalação e manutenção são assumidos pelas
entidades que serão congregadas para o projeto. As
associações locais, no âmbito da sua intervenção podem
acolher, com custos muito reduzidos, os novos serviços
disponibilizados. A Junta de Freguesia tem condições para
manter a articulação e dinamização da rede de polos de
empoderamento por um período superior a 3 anos. Do mesmo
modo, tem condições para congregar parceiros, do setor
público e privado, para participarem nos esforços de
melhoria urbanística de diversos espaços públicos. O modelo
de gestão do projeto promove a decisão partilhada com o
Conselho de Empreendedores da Ajuda, valorizando-o como
estrutura de poder e tomada de decisão, reforçando a sua
sustentabilidade futura.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Reforçar o sistema económico local, criando uma rede
incubadora de projetos (com impacto socioeconómico local):
Pretende-se capacitar os habitantes na componente
económica, fazer emergir, apoiar e potencializar a criação
de negócios de modo a aumentar o rendimento disponível nas
famílias e na comunidade. Pretende-se reforçar a capacidade
de atrair e reter riqueza no território, com novos
processos de colaboração, ideação e desenvolvimento das
ideias e negócios dos empreendedores locais. Poderemos
assim, aproveitar o elevado potencial da presença da
universidade (8000 pessoas) e dos fluxos turísticos
crescentes na Ajuda. Este trabalho será feito com base no
desenvolvimento de projetos guiados pelos princípios da
economia circular – promovendo a produção e o comércio
local – a partir da identificação dos empreendedores e
empresários locais. Este objetivo será concretizado num
processo de criação de uma entidade que represente os
empreendedores do comércio e serviços da Ajuda
(continuidade do Conselho de Empreendedores da Ajuda,
iniciado no projeto Casalinho de Campeões), pela preparação
conjunta da II Edição da Feira do Galo , num processo de
comprometimento mútuo crescente. Também será concretizado
com um novo modelo de incubação de ideias, projetos e
negócios, um GrowWork em rede que funcionará com um espaço
âncora central e diversos pólos fixos e itinerantes, com
soluções de mobilidade e nomadismo económico desenhadas e
desenvolvidas no âmbito dos outras unidades criadas.

Sustentabilidade

A sustentabilidade dos processos gerados no âmbito deste
objetivo está garantida para além do tempo de duração do
projeto. Este objetivo nasce do conhecimento da realidade e
da verbalização da necessidade de criar estes mecanismos de
apoio aos processos de empreendedorismo económico e
colaboração (de atividades com e sem fins lucrativos)
manifestada por inúmeros empreendedores e cidadãos. Existe
uma motivação intrínseca dos empreendedores por possuírem
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este tipo de processo de ignição de projetos e beneficiarem
do seu apoio. As receitas geradas nos negócios irão
alimentar o Fórum Empreendedor da Ajuda e os seus projetos.
As dinâmicas económicas e colaborativas empoderadas pelos
processos iniciados por esta via têm uma sustentabilidade
própria baseada na motivação de obter sucesso económico por
parte dos empreendedores. Este processo de
dinamização/ignição estruturado dá continuidade às
dinâmicas iniciadas noutros projetos, começando a
consolidar uma rede colaborativa que deverá manter-se
durante alguns anos. Os ganhos superam em grande medida os
investimentos necessários por parte dos intervenientes. O
Modelo de gestão participada com recurso ao Conselho de
Empreendedores aumenta a sustentabilidade do projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

BipHop_Plataforma Aprendizagem Com.
Bip Hop_Plataforma de aprendizagem comunitária
Esta
atividade é dinamizada pela 4Change e pela Locals, com base
na articulação de projetos de capacitação que estão a ser
montados pela Junta de Freguesia no âmbito como o Qualifica
Ajuda - programa de reconhecimento e validação de
competências articulado com o Centro Qualifica e o IEFP ou
que estão a decorrer como o programa de empregabilidade em
rede, articulação com o GIP, o AjudaEmprega e a RedeEmprega
VA. Para além destes, será criado um Partilhómetro programa de sessões de partilha de ideias e conhecimento
relevante para a comunidade, que funcionará de modo
itinerante, um Passe Bip Hop de intercâmbios e
aprendizagens cruzadas que permitirá a circulação dos
cidadãos envolvidos na Comunidade de Aprendizagem da Ajuda
pela área metropolitana de Lisboa e a criação de uma
Comunidade de Aprendizagem Colaborativa da Ajuda.

Recursos humanos

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

Resultados esperados

Os recursos humanos envolvidos são, para além do
coordenador/gestor de projeto, os técnicos e coordenadores
da 4Change e da Locals, do LEU, bem como os animadores das
associações locais e formadores/facilitadores externos
envolvidos nos processos de aprendizagem coletiva.
As atividades poderão decorrer nos espaços dos parceiros
locais e da Junta de Freguesia da Ajuda.
Diversos, consoante o tipo de iniciativa. Poderão decorrer
também no espaço público e em instalações cedidas por
outras entidades que venham a ser envolvidas.
Criado um projeto em rede de qualificação, reconhecimento e
validação de competências articulado com o Centro Qualifica
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e o IEFP, reforçado o programa de empregabilidade em rede,
articulação com o GIP, o AjudaEmprega e a RedeEmprega VA,
abrangendo cerca de 200 pessoas oriundas dos bairros. Serão
testadas novas abordagens de capacitação baseadas na
partilha e produção de conhecimento, um Passe Bip Hop de
intercâmbios e aprendizagens cruzadas que permitirá a
circulação dos cidadãos envolvidos na Comunidade de
Aprendizagem da Ajuda pela área metropolitana de Lisboa e
será criada uma Comunidade de Aprendizagem Colaborativa da
Ajuda - baseada no modelo de preconizado pelo pedagogo José
Pacheco - com cerca de 60 pessoas envolvidas.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

5000 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
260
1, 2, 3

Laboratório_EUS
Laboratório de Experimentação Urbana Sustentável
Esta
atividade animada essencialmente pela Locals Aproach e com
base no bairro 2 de Maio, parte da criação e dinamização de
uma Comissão de Cidadãos Cuidadores do Espaço Urbano - com
uma folosofia baseada nos ODS 2030. Esta comissão será um
espaço de consciêncialização e tomada de decisão sobre os
temas de ordenamento do espaço, do urbanismo e da
arquitetura, sendo alimentado por um programa de 4
workshops de experimentação arquitetónica e urbanística, um
serviço informal e pontual de conceção de soluções de
mobiliário urbano efémero e sustentável, para responder a
pedidos específicos da comunidade de modo a melhorar os
espaços físicos dos bairros e com um programa de
aconselhamento e apoio arquitétónico e urbanístico a 4
projetos empreendedores.
A equipa da Locals Aproach irá alimentar estes processos.
Estimam-se cerca de 400 horas de trabalho técnico e mais
100 horas de trabalho de animação ao longo de todo o
projeto. Por parte da AAB2M estimam-se cerca de 400 horas
de animação ao longo de todo o projeto. Os restantes
parceiros deverão dar um contributo de cerca de 100 horas
cada.
As atividades terão como base a Casa para Todos, que será o
polo central de ação. Esta atividade pode decorrer de modo
itinerante pelas instalações dos restantes parceiros ou em
outros espaços dos territórios abrangidos pelo projeto.
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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

Local: morada(s)

Todos os parceiros podem vir a disponibilizar espaços para
a concretização desta atividade.
Criação de uma Comissão de Cidadãos Cuidadores do Espaço
Urbano - com uma filosofia baseada nos ODS 2030 como espaço
de consciencialização e tomada de decisão sobre os temas de
ordenamento do espaço, do urbanismo e da arquitetura.Serão
realizados
4 workshops de experimentação arquitetónica e
urbanística, será criado um um serviço informal e pontual
de conceção de soluções de mobiliário urbano efémero e
sustentável que poderá qualificar vários espaços no
território, haverá um serviço de apoio arquitétónico e
urbanístico a 4 projetos empreendedores. O impacto desta
atividade será acima de tudo visível na melhoria de alguns
espaços públicos e na qualidade dos espaços edificados de
diversos projetos de empreendedorismo social e económico.
Esta atividade também deverá conceber novas soluções de
mobiliário urbano de baixo custo.
10000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
120
1, 2, 3

Rede Pólos Empoderamento Comunit.
Rede de pólos de empoderamento comunitário
Esta atividade é
composta por um programa de descentralização de serviços de
apoio à comunidade promovido pela Junta de Freguesia da
Ajuda, a adaptação de espaços associativos para acolhimento
dos pólos de empoderamento, acolhendo de modo condigno e
com um «layout de loja» coerente, diversos serviços de
apoio ao cidadão, um programa de 4 workshops de apoio ao
associativismo e à cidadania participativa e um programa de
GrowWork (ignição e mentoring) de ideias e projetos com
impacto social na comunidade.
Os recursos humanos afetos são o coordenador de projetos,
os animadores das associações com uma base de 200 horas de
envolvimento ao longo de todo o projeto e os recursos
afetos aos diversos serviços descentralizados, bem como
formadores/facilitadores externos a contratar para a
animação do programa de workchops e o programa growWork.
Esta atividade será desenvolvida nas instalações da Junta
de Freguesia e das 3 associações locais envolvidas no
projeto.

10

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Local: entidade(s)

Todos os parceiros podem vir a disponibilizar espaços para
a concretização desta atividade.

Resultados esperados

Com o programa de descentralização de serviços de apoio à
comunidade promovido pela Junta de Freguesia da Ajuda,
realizam-se benefícios pontuais os espaços das associações
envolvidas, para acolhimento dos pólos de empoderamento,
criam-se condições para a disponibilização de diversos
serviços de apoio ao cidadão descentralizados nos bairros,
facilitando a cidadania aqueles que têm maiores
dificuldades de mobilidade, capacita-se o tecido
associativo e a comunidade através de 4 workshops de apoio
ao associativismo e à cidadania participativa e cria-se um
novo modelo de empoderamento através do programa de
GrowWork (ignição e mentoring) de ideias e projetos com
impacto social na comunidade.

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

10000 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
200
2, 3

Fórum empreendedor d'Ajuda
Esta atividade inicia-se com um levantamento de
empreendedores da Ajuda, principalmente dos existentes nos
territórios de intervenção e vai mobilizando pessoas
através do processo participado de criação da Feira do
Galo. A partir deste processo, desenvolvem-se diversas
atividades com vista à criação do Fórum Empreendedor da
Ajuda - fazendo convergir esta dinâmica com a que tem vindo
a ser desenvolvida no Conselho de Empreendedores. Esta
atividade é também composta por um programa de capacitação
de empreendedores composto por 4 a 6 workshops e/ou visitas
de benchmarking, sobre temas que irão ser definidos pelos
empreendedores.
O Coordenador gestor de projeto e os técnicos da Locals e
da 4Change deverão alocarcerca de 400 horas de trabalho ao
longo de todo o projeto. O dinamizador da Feira do Galo
deverá usar cerca de 400 horas de trabalho.
Inicialmente, irá funcionar em instalações cedidas pela
Junta de Freguesia. A partir do momento em que se constitua
formalmente, irá ter uma sede própria, de preferência num
dos bairros alvo de intervenção.
Essencialmente serão disponibilizados os espaços da Junta
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de Freguesia da Ajuda e da Associação Amigos do Bairro 2 de
Maio.
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Será criado um processo sistemático de levantamento de
empreendedores da Ajuda e será possível criar as condições
para se realizar com periodicidade anual a Feira do Galo,
como iniciativa de unificação de bairros e montra da
capacidade empreendedora da Ajuda. Será criado o Fórum
Empreendedor da Ajuda (um processo associativo formal que
junta os empreendedores de todas as áreas económicas do
território da Ajuda). O programa de capacitação de
empreendores composto por 4 a 6 workshops e/ou visitas de
benchmarking, sobre temas que irão ser definidos pelos
empreendedores deverá envolver, pelo menos, 40
empreendedores em diversas áreas.
5000 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
40
1, 2, 3

Coordenação participada do projeto
Coordenação participada do projeto com
o Conselho de
Empreendedores
A atividade inicia-se com o lançamento
oficial do projeto, a criação da equipa de gestão e das
equipas de animação. Segue-se com a criação do site e do
sistema digital de interação e divulgação do projeto e a
consequente divulgação do projeto e envolvimento de novos
parceiros. Nesta atividade também estão compreendidas as
ações de consolidação e empoderamento do papel do Conselho
de Empreendedores da Ajuda, designadamente, na componente
de animação dos processos locais (com a participação do
Conselho de Empreendedores da Ajuda), nas reuniões de
coordenação participada do projeto e na avaliação
participada e num estudo de SROI do projeto.
1 gestor de projeto com funções de gestão e animação a
tempo inteiro. 48 horas de envolvimento na coordenação do
projeto
para cada parceiro.
O trabalho será desenvolvido de modo itinerante, tendo como
base as instalações da Associação dos Amigos do Bairro 2 de
Maio.
Associação dos Amigos do Bairro 2 de Maio e todos os
parceiros envolvidos no projeto.
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Com o lançamento e os primeiros 3 meses de projeto
pretende-se estabilizar um sistema de gestão que suporte a
concretização das diversas atividades e dê apoio ao
Conselho de Empreendedores da Ajuda, designadamente, na
componete de animação dos processos locais, nas reuniões de
coordenação participada do projeto e na avaliação
participada e num estudo de SROI . Com esta atividade
pretende-se que, no final do projeto, o Conselho de
empreendedores seja capaz de assumir a tomada de decisão
sobre a criação e desenvolvimento de novos projetos de
carácter social, económico e ambiental, sendo um parceiro
com poder de influência e decisão nos diversos órgãos
democráticos das autarquias e outras entidades relevantes
para o desenvolvimento dos bairros BIP ZIP envolvidos.
20000 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
8
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

12
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador e gestor de projeto
3000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto
Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Técnico de animação
400
Financeira
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Morador no bairro do projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Não

Secretariado técnico
400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

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%)

1

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)

200

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

480

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

16
Equidade

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

2

100

Nº de destinatários desempregados

20

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

60

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

20

Nº de destinatários imigrantes

10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
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Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

2

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

3

Nº de intervenções no espaço público

3

Nº de publicações criadas

1

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas
Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

10

1

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

22600 EUR

Encargos com pessoal externo

8200 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

3500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4500 EUR

Equipamentos

3500 EUR

Obras

7700 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Junta de Freguesia da Ajuda
5000 EUR
Associação Amigos B2M - Bairro Alto da Ajuda
19100 EUR
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Entidade
Valor

4Change, Cooperativa Cultural e de Solidariedade Social CRL
25900 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

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia da Ajuda
Não financeiro
22525 EUR
Disponibilização e tratamento de dados, comunicação e
informação; contributo com materiais, obras, equipamentos e
outros apoios não discriminados; Apoios de secretariado
técnico; Recursos Humanos - apoio de 4 técnicos; Recursos
Humanos - coordenação; Instalações e equipamentos
Locals Approach
Não financeiro
10880 EUR
Disponibilização e tratamento de dados, comunicação e
informação; participação de dirigentes na coordenação;
coordenação; apoio técnico e animadores.
AAB2M
Não financeiro
7488 EUR
Participação de dirigentes na coordenação, apoio de
animadores não remunerados; cedência de instalações e
outros apoios de funcionamento.
Academia JCA
Financeiro
7488 EUR
Participação de dirigentes na coordenação, apoio de
animadores não remunerados; cedência de instalações e
outros apoios de funcionamento.
4Change
Não financeiro
9550 EUR
Recursos Humanos - apoio de 2 técnicos à co-coordenação,
facilitação e formação, bem como e 1 designer gráfico.
Cedência de instalações, cópias e outros apoios ao
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funcionamento. Investimento de métricas e metodologias
participativas, bem como métodos de capacitação em
empreendedorismo (business model canvas; social canvas
etc.) na implementação das várias actividades. Desenho e
aplicação de um sistema de monitorização e avaliação do
impacto social do projecto.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

57931 EUR

Total do Projeto
Total dos Destinatários

107931 EUR
628

17

