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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Boa Colaborativa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

T4HD - Technology 4 Human Development

Designação

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

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Moeda
1. Casalinho da Ajuda
2. Dois de Maio
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
4. Portugal Novo
5. Grafanil
6. Quinta da Torrinha
7. Quinta da Mourisca
8. Ameixoeira (PER)
9. Ourives / Estrada de Chelas
10. Boavista
11. Bom Pastor / Issan Sartawi
12. Murtas
13. Bela Flor
14. Liberdade
15. Quinta do Tarujo
16. Padre Cruz
17. Centro Histórico de Carnide
18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato
19. Horta Nova
20. Sete Céus
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21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca
22. Alta de Lisboa Sul
23. Graça / Sapadores
24. Quinta do Olival
25. Cruz Vermelha
26. Pedro Queiróz Pereira
29. Flamenga
31. Armador
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
36. Pena
37. Alto da Eira
38. Quinta do Morgado
39. Quinta das Laranjeiras
40. Casal dos Machados
41. Sete Moinhos
42. Casal Ventoso
43. Alfama
44. Mouraria
45. Furnas
46. Quinta do Lavrado
47. Horizonte
48. Bairro São João de Brito / Pote de Água
49. São José / Santa Marta (eixo)
50. Rua de São Paulo (eixo)
51. Cascalheira / Alvito Velho
52. Paço do Lumiar
53. Marvila Velha
54. Rua Possiodónio da Silva
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55. Pampulha
56. Alfredo Bensaúde
57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho
61. Rua Direita da Palma
62. Castelo
63. Rio Seco
64. Anjos
65. Quinta do Ferro
66. Charneca do Lumiar
67. Alta de Lisboa Centro
Síntese do Projecto
Fase de execução

Criação de uma moeda alternativa dirigida a entidades sem
fins lucrativos com actuação nos territórios BipZip e da
respectiva marca e plataforma digital de gestão de trocas,
a partir da identificação do ecossistema de organizações
nestes territórios e da sua disseminação junto das mesmas,
com base na criação de uma Comissão de gestão participativa
da moeda a criar.

Fase de sustentabilidade

A Comissão da Moeda irá assegurar a continuidade da gestão
participativa da Moeda e a sustentabilidade do crescimento
da sua utilização por um número crescente de organizações.
A pertinência da facilitação que a Moeda representa e o
impacto corrente do acesso a novos recursos sem utilização
de dinheiro, aliado à aproximação entre organizações que
promove, são as bases para a sua consolidação no período de
sustentabilidade.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

No contexto do desenvolvimento local para as quais
trabalham, as organizações sem fins lucrativos da sociedade
civil que actuam ou se encontram sediadas nos territórios
BipZip, têm reduzidas oportunidades de troca e partilha de
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recursos entre si. Os meios de facilitação destas trocas de
forma alargada e continuada são reduzidos, perdendo-se
inúmeras oportunidades quer de reforço quer de sinergia das
suas acções. O desenvolvimento de projectos caracteriza-se
pela dominante dependência da utilização de dinheiro e
outras formas de acesso a recursos demonstram traduzir-se
em mais possibilidades de criação de impactos. A introdução
de uma moeda participativa com este fim encontra
pertinência e facilidade de consolidação no contexto actual
de comunicação e tecnologia. Existem já algumas iniciativas
de moeda alternativa para facilitação de trocas na cidade
de Lisboa mas nenhuma se destina à sociedade civil
organizada sem fins lucrativos. Identificam-se necessidades
e oportunidades de utilização mútua de recursos próprios
entre estas entidades, evidenciando-se que a ausência de um
meio de facilitação de trocas origina desperdício e reduz
as possibilidades de acção. O projecto em candidatura
realizou um levantamento de recursos disponíveis no último
ano entre um conjunto de entidades que actuam em BipZips e
das suas necessidades e identificou o potencial de trocas
mútuas existente (ver anexo_PP) sobre a qual baseou a
formulação de objectivos e de actividades em proposta.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
O projecto Moeda tem como objectivo geral promover a
melhoria da qualidade de vida nos territórios BipZip
beneficiando as suas comunidades locais, através do reforço
da actuação das organizações da sociedade civil sem fins
lucrativos que promovem o desenvolvimento destes
territórios onde actuam, por meio da facilitação de trocas
de recursos entre as entidades de forma continuada, de
acordo com as suas disponibilidades e necessidades. As
trocas serão viabilizadas pela criação de um sistema de
moeda complementar participativa, dirigida as estas
organizações. Pretende-se dinamizar as interações entre a
sociedade civil organizada nos territórios BipZip e
promover a sua aproximação, com o propósito de reforçar a
sua acção a partir da diversificação e aumento dos recursos
acessíveis. Pretende-se criar condições para a melhoria dos
seus impactos ecológicos através da diminuição do
desperdício e dos seus contextos económicos, com a
diminuição da dependência do dinheiro para o acesso a
recursos. Pretende-se alcançar estes objectivos com a
construção de uma marca e campanha de divulgação da Moeda
com base na plataforma digital de gestão das trocas a
construir, apoiada no levantamento do ecossistema de
entidades a trabalharem nos territórios e em acções de
disseminação por meio da organização de eventos dirigidos
às organizações e da realização de uma feira da moeda para
apresentação da mesma à cidade. Além de aumentar as
possibilidades de acção das organizações, pela facilitação
do acesso a mais recursos, a Moeda irá criar novas
condições e oportunidades para sinergias e parcerias entre
si, em benefício das comunidades locais destes territórios.
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Os territórios excluídos da intervenção por serem zonas de
actuação de uma das entidades parceiras, serão
destinatários dos resultados do projecto nas fases
posteriores.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Aumentar do acesso a recursos materiais e a serviços pelas
entidades sem fins lucrativos da sociedade civil que actuam
nos territórios BipZip e contribuir para formas inovadoras
de democratização de moeda, gerando a diminuição da
dependência do dinheiro com a criação de uma moedas
alternativa de gestão participativa que permite um acesso
facilitado a novos recursos e serviços, reforçando a
capacidade de desenvolvimento de actividades e projectos
com impacto no desenvolvimento local destes territórios.

Sustentabilidade

O aumento do acesso a recursos materiais e a serviços terá
continuidade assegurada de forma sustentável através do
sistema de trocas a criar e da sua consolidação. O
crescimento da adesão e utilização da Moeda pelas
organizações que aumenta a sua possibilidade de acesso a
recursos sem dependência de utilização de dinheiro terá
como base a relevância dos recursos a que passam a ter
acesso e a facilidade do modelo de troca proposto. A
sustentabilidade da Moeda será assegurada pelo consórcio e
de forma participativa entre as organizações beneficiárias
através da Comissão da Moeda, órgão de gestão participativo
que será lançado com a implementação do projecto.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Diminuir o desperdício no consumo de materiais e
equipamentos, através da utilização mútua de recursos
próprios entre entidades sem fins lucrativos da sociedade
civil que actuam nos territórios BipZip, viabilizada por
meio de um sistema de Moeda alternativa. As utilizações
pontuais deste tipo de recursos podem ser solucionadas
através da facilitação do acesso à informação dos recursos
disponíveis em cada organização, que possibilita uma
redução das necessidades de investimento diminuindo desta
forma o desperdício, salientando-se os impactos ecológicos
relevantes para o desenvolvimento local e para o contexto
global.
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Sustentabilidade

O objectivo de diminuição do desperdício terá continuidade
assegurada de forma sustentável através do sistema de
trocas a criar e da sua consolidação. O modelo irá incluir
a disponibilização da lista de recursos de cada organização
e a sua actualização, que estará ligado e automatizado com
o uso da plataforma. O crescimento da utilização da Moeda
pelas organizações que origina a diminuição do desperdício
em causa, terá como base a relevância dos recursos a que
passam a ter acesso e a facilidade do modelo de troca
proposto.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Aumentar as interações e o apoio mútuo entre organizações
da sociedade civil com sede ou actuação nos Bipzip, através
da facilitação da troca e partilha de recursos entre si, de
forma a que estas interacções possam reforçar as relações
de confiança e proximidade entre as entidades, potenciando
uma maior sinergia entre acções e beneficiando a construção
de parcerias.

Sustentabilidade

O aumento das interacções entre entidades terá continuidade
assegurada de forma sustentável através do sistema de
trocas entre organizações a criar e da sua consolidação. O
crescimento da adesão e utilização da Moeda pelas
organizações que origina a aproximação entre as entidades,
terá como base a relevância dos recursos a que passam a ter
acesso e a facilidade do modelo de troca proposto. A
sustentabilidade da Moeda será assegurada pelo consórcio e
de forma participativa entre as organizações beneficiárias
através da Comissão da Moeda, órgão de gestão participativo
que será lançado com a implementação do projecto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Comissão da Moeda
Criação de uma Comissão para a gestão participativa da
Moeda que integre as organizações parceiras formais e
informais que contribuem para a sua construção, gestão e
disseminação no primeiro ano de execução do projecto. A
Comissão da Moeda será um órgão de gestão participativo
onde a partir da fase de sustentabilidade, as organizações
que aderem e utilizam a moeda serão convidadas a
participar, num sistema de representação alternado. No
modelo de governança da Moeda distingue-se no âmbito da
Comissão um Comité da Moeda, constituído pelo consórcio de
entidades promotoras e parceiras da candidatura com
responsabilidades permanentes na gestão da mesma. A
Comissão da Moeda irá neste primeiro ano de implementação
integrar 7 entidades, tendo 4 entidades parceiras informais
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como representantes das restantes organizações
destinatárias da Moeda. Serão realizadas 6 sessões de
trabalho conjuntas de 4h ao longo dos 12 meses de execução.
Cada sessão a realizar terá um programa de trabalhos que
irá incluir apresentações por parte de equipas e dinâmicas
de partilha e co-criação de modelos e estratégias nos
diversos âmbitos de acção da Moeda. A equipa de projecto
reúne diversas competências complementares para a criação e
gestão da Moeda e inclui dois doutorados em Moedas
alternativas.
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

1 coordenadora de actividade; 1 facilitador de dinâmicas de
co-criação; 10 técnicos de projecto de 7 entidades;
Centro Upaya, Calç. dos Sete Moinhos 143A
Associação Upaya
6 sessões da Comissão da Moeda convocadas e realizadas com
11 participantes de 7 entidades; 6 programas de trabalho
elaborados e concretizados com dinâmicas de co-criação e
gestão participativa; 6 actas das sessões da Comissão
elaboradas;
7500 EUR
Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Pontualbimestral
11
1, 2, 3

Ecossistema da Moeda
Identificação do Ecossistema dos territórios BipZip em
termos de organizações da sociedade civil sem fins
lucrativos, através de um mapeamento com recurso aos dados
disponíveis na plataforma BipZip, complementado através das
listas de membros das comissões sociais de Juntas de
freguesia e dos Grupos comunitários, como também por meio
do método bola de neve entre as organizações parceiras
formais e informais do projecto; A actividade resultará
numa base de dados de organizações que actuam nos
territórios, cujo mapeamento irá integrar a Plataforma da
Moeda a construir online (actividade 4) e que será
utilizada para a divulgação alargada da Moeda ao universo
destas organizações (actividades 3, 5 e 6). No âmbito dos
eventos de disseminação a realizar (actividade 5) a equipa
do mapeamento irá assegurar que os recursos de 50
organizações (como mínimo) serão introduzidos no sistema da
Moeda no período de execução do projecto de forma a
assegurar uma base de recursos já disponíveis no lançamento
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da Plataforma. Após o lançamento a introdução de recursos
de cada organização será realizada directamente enquanto
etapa de utilização da mesma pelas organizações.
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

1 coordenadora; 3 técnicos de projecto;
Centro Upaya Calç. dos Sete Moinhos 143A; CPM Rua das
Olarias, 5; Associação Um Dia Puro Rua de São Ciro nº65
2ºdto;
Associação Upaya; Associação Cozinha Popular da Mouraria;
Associação Um Dia Puro;
Base de dados com Mapeamento inicial de 500 organizações da
sociedade civil sem fins lucrativos que actuam ou se
encontram sediadas nos territórios BipZip. Disponibilização
de todo o mapeamento na Plataforma da Moeda. Levantamento
de recursos materiais, equipamentos e serviços de pelo
menos 50 organizações no âmbito dos eventos de disseminação
a realizar (actividade 5) e introdução na Plataforma da
Moeda no ano de execução do projecto. Considerando uma
média de 3 membros activos por entidade, o levantamento tem
como destinatários 1500 membros de 500 entidades sem fins
lucrativos com actuação nos territórios BipZip.
4800 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
PontualAo longo de 8 meses
1500
1, 2, 3

Identidade da Moeda
Criação da Identidade da marca com definição de nome
criativo, headlines e imagem gráfica da Moeda. Criação da
infografia de apresentação do funcionamento da Moeda.
Elaboração de campanha de comunicação para disseminação da
Moeda junto das organizações, constituída por um conceito
de comunicação, copys, cartazes e um filme. São também
produtos da campanha as inserções e adaptações nas redes
sociais da Moeda a criar. Considera-se que a qualidade da
comunicação a produzir será determinante para alcançar os
objectivos do projecto sendo a actividade implementada por
uma equipa experiente e qualificada na área da comunicação
e publicidade. A produção da actividade terá em conta os
feedbacks no âmbito das sessões da Comissão da Moeda.
1 Criativo sénior e copy; 1 designer e directora de arte; 1
técnico audiovisual; 1 técnico de projecto; 1 coodenadora
de acompanhamento do desenvolvimento da actividade;
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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)

Rua de São Ciro nº65 2ºdto;
Associação Um Dia Puro;
1 Nome da Moeda com Headlines, 1 Logotipo, 2 infografias de
apresentação da Moeda, 4 cartazes de divulgação em formatos
impressos e online, 1 filme, 12 peças copy e imagem para
divulgação nas redes sociais; criação de 3 redes sociais da
Moeda e inserção de conteúdos; Os destinatários são as
organizações e em termos de destinatários individuais são
os membros das entidades sem fins lucrativos sediadas ou
com actuação nos territórios BiPZIp;
8800 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
1500
1, 2, 3

Plataforma da moeda
Desenvolvimento da Plataforma de Moeda digital para
organizações da sociedade civil sem fins lucrativos
Desenvolvimento, implementação e operacionalização de
solução digital que visa permitir a colaboração mais eficaz
e abrangente entre as associações. Sistema que inclui todas
as fazes relevantes do processo transacional entre
organizações tendo por base a utilização de uma moeda
complementar. Integra o registo de utilizadores e
respetivas associações; o Mapeamento das organizações e dos
seus recursos disponíveis; A Gestão de contas de moeda
complementar, Gestão de transações de compra, venda e
aluguer de recursos; Sistema de avaliação de prestadores e
consumidores. Gestão de pedidos genéricos à rede,
construção de website de divulgação da moeda, sistema de
notificações assim como um sistema de produção de
indicadores e relatórios de acompanhamento à exploração e
de áreas de défice de oferta. A produção da actividade terá
em conta os feedbacks no âmbito das sessões da Comissão da
Moeda.
1 Analista Funcional, 2 programador de software, 1
especialista de infraestrutura de TI, 1 web designer; 1
coordenadora para acompanhamento do desenvolvimento da
plataforma;
T4Hd Rua Actriz Adelina Abranches, Lote 1123, 4º Frente,
Benfica
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

T4HD – Technology 4 Human Development
Plataforma tecnológica composta por 1 Website, 1 plataforma
de colaboração , 1 Sistema de gestão monetária, 1
plataforma de relatórios, 1 sistema de notificações;
Introdução de uma base de dados de 500 organizações;
introdução de recursos de pelo menos 50 organizações no
primeiro ano de execução;
12600 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Pontualdesenvolvimento ao longo de 10 meses
1500
1, 2, 3

Disseminação da Moeda
Produção de eventos de apresentação e capacitação para a
Moeda, dirigidos a organizações da sociedade civil sem fins
lucrativos sediadas ou com actuação nos territórios BipZip,
com elaboração e realização de convites às entidades a
partir da base de dados reunida, divididas em diferentes
eventos por conjuntos de territórios BipZip. Produção
logística e criativa dos eventos e produção de peças de
comunicação a utilizar. O programa dos eventos irá incluir
a partilha do enquadramento sócio-económico-cultural das
moedas alternativas e a apresentação de estudos de caso,
assim como a apresentação detalhada do funcionamento e
potencial da Moeda e a realização de dinâmicas presenciais
de identificação de oportunidades de troca concretas entre
as entidades participantes. As entidades participantes nos
eventos de apresentação irão receber um valor adicional de
Moeda disponível na conta corrente da plataforma, com vista
à mobilização para o arranque das trocas. A produção da
actividade terá em conta os feedbacks no âmbito das sessões
da Comissão da Moeda.
1 coordenadora de actividade; 7 técnicos de projecto
produtores dos eventos; 1 designer e copy de comunicação
para peças de comunicação e convites;

Local: morada(s)

Centro Upaya, Calç. dos Sete Moinhos 143A; Cozinha Popular
da Mouraria Rua das Olarias, 5;

Local: entidade(s)

Associação Upaya; Associação Cozinha popular da Mouraria;

Resultados esperados

Produção de 4 eventos de apresentação e qualificação para a
Moeda com participação de entidades sediadas ou actuantes
em todos os territórios BipZip num total de 70 entidades
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como resultado a atingir. Capacitação de pelo menos 70
técnicos para a utilização da Moeda de troca entre
entidades.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

11400 EUR
Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Pontual4
70
1, 2, 3

Feira da Moeda
Realização de um evento aberto de apresentação da Moeda à
cidade, a Feira da Moeda, com experimentação do seu formato
em papel a produzir pontualmente para o evento, com
conversão para a Moeda digital. Produção e realização de
Convites e peças de comunicação para feira. Produção
logística com práticas de evento consciente. Capacitação de
participantes para as moedas alternativas como expressão
cultural e ferramenta de desenvolvimento local e
dinamização da realização de trocas.
1 coordenadora de actividade; 7 técnicos de projecto
produtores dos eventos; 1 designer e copy de comunicação
para peças de comunicação e convites;
Centro Upaya - Calç. dos Sete Moinhos 143A
Associação Upaya;
1 evento aberto/Feira da Moeda; 70 entidades participantes;
100 participantes individuais; 30 trocas realizadas; 100
Moedas em formato material;
4900 EUR
Mês 12
Pontual1
100
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

7
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
360

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de projecto
130

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Responsável da comunicação
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer e Webdesigner
70

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Especialista de infraestruturas de TI
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Programador de Software
300

14

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor de economia solidária
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de projecto
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de projecto
60

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de projecto
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de projecto
35

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

Técnica de projecto
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Horas realizadas para o projeto

35

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de projecto
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico audiovisual
15

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

1

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

0

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0
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Nº de destinatários mulheres
Nº de destinatários desempregados

60
0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

15

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

15

Nº de destinatários imigrantes

20

Número de entidades destinatárias dos
eventos

70

Número de participantes individuais nos
eventos

100
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

3

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1

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

0

Número de recursos de entidades
disponíveis na Plataforma da Moeda
Número de entidades integradas na
Plataforma da Moeda
Número de entidades destinatárias da
Moeda e da divulgação

100

50

500

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

7500 EUR

Encargos com pessoal externo

27300 EUR

Deslocações e estadias

460 EUR

Encargos com informação e publicidade

7500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5100 EUR

Equipamentos

2140 EUR

Obras
Total

0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Boa Colaborativa
50000 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

Associação Um Dia Puro
Não financeiro
2200 EUR
Gastos com Comunicações, com espaços de trabalho e desgaste
de equipamentos para a realização de actividades
Associação GlocalDECIDE
Não financeiro
1200 EUR
Desgaste de equipamentos e espaços de trabalho;
T4HD - Technology 4 Human Development
Financeiro
3300 EUR
Ambientes de desenvolvimento de software, ambientes de
testes de infraestruturas de TI.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR
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Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto
Total dos Destinatários

6700 EUR
56700 EUR
4681
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