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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

VES - Associação Viver Em Sociedade

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Worldwide Sports generation

Designação

TORRE LARANJA FUTSAL CLUBE

Designação

Junta de Freguesia de Marvila

Designação

1ª IECL

Designação

Associação Jorge Pina (AJP)

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Marvila na Hora
27. Lóios
28. Amendoeiras
29. Flamenga
30. Condado
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
33. Marquês de Abrantes
34. PRODAC
53. Marvila Velha
Síntese do Projecto

Fase de execução

Promover o voluntariado como ferramenta de inclusão social.
Pretende-se disseminar a prática do voluntariado nas zonas
de intervenção prioritária de Marvila, através do
mapeamento das associações dos bairros, respetivos projetos
e levantamento das suas necessidades, congregado na
construção de uma ferramenta online de fácil acesso, onde é
feito o match entre a necessidade de voluntários e as
pessoas que gostariam de contribuir para a sua comunidade.

Fase de sustentabilidade

A sustentabilidade deste projeto é garantida através do
reforço da coesão sócio-territorial estimulando o
sentimento de pertença e comunitário através
consciencialização da comunidade para a criação de redes de
entreajuda solidária e prática de uma cidadania ativa.
Divulgação do portal para outros bairros da cidade de
Lisboa. Criação de novas parcerias para a difusão da
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iniciativa, resultados, programa BIPZIP, parceiros e novos
apoios financeiros.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Cada vez mais e de forma continuada, planeada e sustentada
as organizações/instituições recorrem a atividade
voluntária por não ser remunerada. Este comportamento
pró-social é fundamental na atual conjuntura.
A
Organização das Nações Unidas (ONU) destaca a importância
do voluntariado por ser uma atividade que “desempenha um
papel essencial no reforço da coesão social e económica,
gerando capital social, promovendo a cidadania ativa, a
solidariedade e uma forma de cultura que põe as pessoas em
primeiro lugar.”
O voluntariado é encarado como uma
estratégia que tem como intuito combater as desigualdades
na nossa sociedade, promover o desenvolvimento local e
incutir um sentido de responsabilidade e consciencialização
das pessoas perante o ser solidário.
O voluntariado não
tem classes sociais, não tem diferenças entre nacionais e
imigrantes, homens ou mulheres, velhos ou novos. Todas as
pessoas podem contribuir de forma ativa, útil e genuína.
Este projeto pretende disseminar a prática do voluntariado
nas zonas de intervenção prioritária de Marvila, através do
mapeamento das associações dos bairros, respetivos projetos
e levantamento das suas necessidades, promover competências
pessoais e profissionais na comunidade bem como dos
potenciais voluntários e reforçar a coesão
sócio-territorial estimulando o sentimento de pertença e
comunitário.
Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
É um projeto de promoção de voluntariado como ferramenta de
inclusão social. O voluntariado pode ser um meio de
inclusão positivo de pessoas e públicos que normalmente
estão mais excluídos de participar na sociedade de forma
ativa. O voluntariado é uma verdadeira lição de como
conviver em sociedade, pois embute a igualdade no
tratamento das pessoas, faz com que conheçamos outras
realidades e desenvolve um sentimento maior de empatia e
tolerância com o outro. A inclusão social é um excelente
meio de convivência entre pessoas que, apesar das
diferenças, passam a compartilhar valores, objetivos e
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afazeres em comum. Por meio do voluntariado homens e
mulheres trabalham com igualdade, os mais velhos e os mais
novos atuam juntos e as diferenças de classe social e
nacionalidade não são uma barreira quando o assunto é
cooperação.
Este projeto pretende disseminar a prática do
voluntariado nas zonas de intervenção prioritária de
Marvila, através do mapeamento das associações dos bairros
e levantamento de suas
necessidades, congregado na
construção de uma ferramenta online, onde
é feito o match
entre a necessidade de voluntários e as pessoas que
gostariam de contribuir para a sua comunidade. O
voluntariado é também uma poderosa escola de cidadania, que
ajuda a estimular o aparecimento de novas competências
pessoais e profissionais, permitindo alargar horizontes e
criar redes de entreajuda solidária. Deve obedecer aos
princípios de solidariedade, participação, cooperação,
complementaridade, gratuitidade, responsabilidade e
convergência.
Nesta sociedade, profundamente
individualista em que emergem segregações diversas e graves
injustiças sociais, ganha pertinência a temática do
voluntariado, como forma de criar bolsas de acolhimento
afetivo e material. Despertar na comunidade comportamentos
de ajuda mais espontâneos num contexto de relações de
vizinhança e de dádiva de tempo.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Consciencialização da comunidade para a criação de redes de
entreajuda solidária e prática de uma cidadania ativa. Com
a criação desta rede, pretende-se constituir um processo
participado, individual e coletivo, apelando à reflexão e à
ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela
sociedade.
Enquanto processo educativo, a educação para a
cidadania visa contribuir para a formação de pessoas
responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem
os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos
outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e
criativo, sendo este um dos pilares que assenta este
projeto. O foco deste projeto irá assentar numa criação de
entreajuda na comunidade promovida através do voluntariado,
voluntariado este de pessoas da comunidade.
É uma
excelente forma de aprendizagem e combate de preconceitos,
sendo que estes são apenas ideias pré-concebidas que se
instituem dada a falta de conhecimento de uma determinada
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realidade.
O voluntariado permite, em muitos casos, um
contacto com essa mesma realidade, mudando a nossa
perspetiva, anulando preconceitos, podendo mesmo ser um
redutor de conflitos dado que muitas discórdias nascem da
ignorância de todas as partes.
Sustentabilidade

A sustentabilidade deste projeto é garantida através do
reforço da coesão sócio-territorial estimulando o
sentimento de pertença e comunitário através
consciencialização da comunidade para a criação de redes de
entreajuda solidária e prática de uma cidadania ativa.
Dar
a pessoas de grupos vulneráveis a oportunidade de se
tornarem membros de pleno direito da sociedade, facto
particularmente relevante em situações em que não são
capazes de encontrar emprego.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Mapeamento das associações dos bairros, respetivos projetos
e levantamento de necessidades, congregado na construção de
uma ferramenta online, onde é feito o match entre a
necessidade de voluntários e as pessoas que gostariam de
contribuir para a sua comunidade.
Este projeto pretende
constituir uma mais-valia para suprir necessidades de vária
ordem nas comunidades. Os tempos de incerteza, precariedade
social e de carência de recursos, desafiam a vontade de
partilhar, de intervir, de ir ao encontro, ultrapassando
dificuldades e criando oportunidades de mudança e soluções
para as várias situações-problema existentes.

Sustentabilidade

Divulgação do portal para outros bairros da cidade de
Lisboa. Criação de novas parcerias para a difusão da
iniciativa, resultados, programa BIPZIP, parceiros e novos
apoios financeiros. A entidade promotora junto das
entidades parceiras darão continuidade à manutenção
técnica.
Criar uma rede entre os serviços sociais,
instituições estatais e organizações promotoras de
voluntariado, alargando as atividades disponíveis de modo a
prestar um melhor serviço a pessoas pertencentes a grupos
vulneráveis. Oportunidade de conseguir “braços extra” para
atividades desenvolvidas a nível local e para melhorar a
qualidade de vida dentro da comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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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

Envolver
Divulgação do projeto através de ações de sensibilização à
comunidade, distribuição de folhetos informativos, meios de
comunicação local e parceiros. Será desenvolvido todo o
material promocional e angariação de parcerias. Esta
atividade pretende criar novos elos com os moradores e
perceber as suas mais-valias para a implementação do
projeto. O voluntariado pode ser um meio de inclusão
positivo de pessoas e públicos que normalmente estão mais
excluídos de participar na sociedade de forma ativa.
Organizar sessões informativas, nos diferentes bairros,
visando a troca de ideias, preocupações, discutir e
desmistificar preconceitos assim como partilhar
experiências.
Recurso às entidades parceiras para a
promoção do projeto e divulgação do Programa BIPZIP.
Envolve directamente na sua execução 1 coordenador/a, 1
técnico/a de projeto e monitores das entidades parceiras.
Av. João Paulo II lote 566 loja A
Rua de Ovar 549
Torre Laranja Futsal Clube
1IECL
Integração da equipa técnica nas comunidades a intervir. A
sustentabilidade deste projeto é garantida através do
reforço da coesão sócio-territorial estimulando o
sentimento de pertença e comunitário através
consciencialização da comunidade para a criação de redes de
entreajuda solidária e prática de uma cidadania ativa.
Inscrição e registo dos voluntários. Alargar o numero de
inscritos para outros bairros BIP/ZIP.
9200 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
800
1

Registar
Mapeamento das associações dos bairros, respetivos projetos
e levantamento de necessidades. Nesta atividade pretende-se
(re)conhecer as entidades que desenvolvem projetos sociais
nos diferentes territórios, criar parcerias, sinalizar
dificuldades e potenciar as oportunidades de um maior
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envolvimento da população na implementação destas
iniciativas. Divulgar as associações, os projetos, os
eventos e
informação de interesse, no portal desenvolvido
no projeto.
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)

Envolve directamente na sua execução 1 coordenador/a, 1
técnico/a de projeto, 1 técnico/a informática e monitores
das entidades parceiras.
Av. João Paulo II lote 566 loja A
Rua de Ovar 549
Torre Laranja Futsal Clube
1IECL
Inscrição das associações
no portal – registo da oferta e
da procura de trabalho voluntário.
Alargar o numero de
inscritos para outros bairros BIP/ZIP.
9200 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
2

Apresentar
Criação, lançamento e apresentação do portal. Esta
aplicação web encontra-se já a ser testada e desenvolvida
em parceria com estagiários do ensino técnico-profissional
de informática.
No momento do lançamento, proporcionar um
momento de partilha onde será apresentada esta nova
ferramenta, serão divulgadas as entidades responsáveis,
parceiras e promover a troca de experiências entre
voluntários e as diferentes organizações que criam
oportunidades de voluntariado.
Envolve directamente na sua execução 1 coordenador/a, 1
técnico/a de projeto, 1 técnico/a informática e monitores
das entidades parceiras.
Av. João Paulo II lote 566 loja A
Rua de Ovar 549
Torre Laranja Futsal Clube
1IECL
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Divulgação do portal para outros bairros da cidade de
Lisboa. Criação de novas parcerias para a difusão da
iniciativa, resultados, programa BIP/ZIP, parceiros e novos
apoios financeiros.
Divulgação de eventos e outras notícias
no portal.
6600 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
800
1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

6
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Coordenador/a
450

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Técnico/a projeto
650

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Técnico/a informática
650

9

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

3 Monitores
1350

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%)

0

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)

40

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

1600

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

2
Equidade

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

0

30

Nº de destinatários desempregados

5

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

5
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
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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

12

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

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

3600 EUR

Encargos com pessoal externo

18600 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento

400 EUR
1800 EUR
600 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

25000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

VES - Associação Viver Em Sociedade
25000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

VES Associação Viver em Sociedade
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Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1200 EUR
1 Estagiário/a ensino técnico-profissional informática
Torre Laranja Futsal Clube
Não financeiro
600 EUR
Cedência de espaço para a implementação das atividades.

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

25000 EUR
1800 EUR
26800 EUR
1640
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