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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação ILGA Portugal

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans,
intersexo e apoiantes

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Nov@s para Sempre
50. Rua de São Paulo (eixo)
Síntese do Projecto

Fase de execução

Nov@s para Sempre alia a intergeracionalidade ao combate à
discriminação na procura de relações de partilha e de
crescimento coletivo para a mudança do tecido social.
Pretende-se conhecer as expectativas sobre envelhecimento
de jovens LGBTI e as necessidades de pessoas mais velhas,
promovendo parcerias locais para o combate à discriminação
anti-LGBTI e o idadismo e a integração social de
comunidades vulneráveis através de atividades de
investigação, lúdicas, sociais, culturais e comunitárias.

Fase de sustentabilidade

Nov@s para Sempre alia a intergeracionalidade ao combate à
discriminação na procura de relações de partilha e de
crescimento coletivo para a mudança do tecido social.
Pretende-se conhecer as expectativas sobre envelhecimento
de jovens LGBTI e as necessidades de pessoas mais velhas,
promovendo parcerias locais para o combate à discriminação
anti-LGBTI e o idadismo e a integração social de
comunidades vulneráveis através de atividades de
investigação, lúdicas, sociais, culturais e comunitárias.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A promoção de um sentido de pertença, seja ele a que nível
for, só é possível num espaço (físico e psicológico) livre
de discriminação e promotor de integração e inclusão. Esta
verdade é válida para pessoas de qualquer idade, mas
fundamental em fases de transição nas vossas vidas enquanto jovens e numa altura de autonomização e
crescimento ou enquanto pessoas mais velhas, muitas vezes
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já não ativas e/ou sujeitas a um acrescido isolamento.
Tratam-se de situações sociais paradigmáticas ainda que em
opostos geracionais e por isso mesmo é que o presente
projeto pretende conjugar estas populações e promover a
troca de conhecimento e experiências sociais e emocionais.
Não existe um real diagnóstico social nestas áreas, ainda
menos sobre necessidades de jovens e pessoas mais velhas
lésbicas, gay, bissexuais, trans e/ou intersexo. Embora não
sendo um projeto exclusivo, porque a população em geral
necessita de mais experiências intergeracionais e de mais
conhecimentos em relação a questões LGBTI, o objetivo
último é trabalhar as questões de Direitos Humanos e
Igualdade.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Idosos
A melhoria da qualidade de vida, a inclusão social e a
quebra de isolamento são três dos grandes eixos que
sustentam a presente candidatura. Tendo como ponto de
partida o perfil socio-demografico envelhecido da zona de
intervenção que, aliada a um crescente empreendedorismo
social e comercial marcadamente jovem da zona, pretende-se
com este projeto implementar atividades de promoção de
Direitos Humanos, de uma participação cívica local e de
sociabilização intergeracional e entre pares. Deste modo,
pretendemos que esta lógica de intervenção complementar
seja o pilar para erradicar preconceitos e exclusões
sociais - de comunidades vulneráveis: jovens LGBTI e
pessoas mais velhas.
O projeto assume a participação de
pessoas mais velhas como eixo estrutural das atividades a
implementar, enquanto destinatárias diretas mas também
participantes ativas na construção de respostas para
garantir a sua sustentabilidade e impacto social.
Pretende-se assim a construção de boas práticas de inclusão
e não discriminação, incluíndo as dimensões de múltipla
discriminação, igualdade de género, orientação sexual,
identidade e expressão de género ou características
sexuais, migrações, idadismo e outras questões que sejam o
reflexo da diversidade populacional da cidade de Lisboa.
É
precisamente recaindo sobre atividades que promovem a
intergeracionalidade, desenvolvidas em contexto informal,
que nos propomos, no seguimento desta abordagem de cariz
prático e cultural, executar um projeto educativo com o
qual sejamos capazes de sensibilizar jovens e pessoas mais
velhas para a troca de experiências, vivências,
necessidades e expectativas, promovendo uma coexistência e
convivência sábia e criativa.
A articulação e envolvimento
direto, sob a forma de parceria, com a Junta de Freguesia
da zona de intervenção contribuirá para a sustentabilidade
e impacto social da intervenção territorial promovendo um
verdadeiro sentimento de pertença ao território e à cidade
de Lisboa.
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Descrição

Sustentabilidade

Promoção do sentido de pertença e corresponsabilidade com o
património comum, através de atividades lúdicas e
culturais, promovendo uma real integração da população-alvo
do projeto com a cidade e estruturas, portanto melhorando a
integração social e urbana entre a cidade de Lisboa e a sua
população
O envolvimento da Junta de Freguesia da Misericórdia e de
entidades que já trabalham no terreno, promovendo boas
práticas que facilmente, e sem custos, são integradas no
normal funcionamento das suas estruturas garante uma
mudança social transformadora e promotora de replicação
interna - bem como de contágio na interação com outras
entidades.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Capacitação dos vários grupos vulneráveis, no sentido de
ajudar à resolução de problemas e desenvolver boas práticas
pessoais e comunitárias; aliado à promoção da igualdade de
oportunidades e o combate a todas as formas de
discriminação, favorecendo a mobilidade, a acessibilidade e
a integração social das pessoas mais desfavorecidas. Este é
o objetivo último Ao promover-se a intergeracionalidade
como característica central da implementação do projeto
promovemos uma comunhão social que irá promover a
capacitação de dois grupos populacionais identificados como
vulneráveis.

Sustentabilidade

Ao envolvermos estruturas, como lares de pessoas mais
velhas e a própria Junta de Freguesia e os seus serviços e
projetos com jovens e pessoas mais velhas e a Associação
rede ex aequo - jovens LGBTI, estamos a garantir uma
mudança de mentalidades de todas as entidades envolvidas e
o impacto social do projeto será promotor dessa
sustentabilidade porque o que se pretende é uma recolocação
de intervenções.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

A promoção de iniciativas pessoais e coletivas para
melhorar a convivência intergeracional e intercultural. O
envolvimento das entidades parceiras na implementação do
projeto pretende concorrer para este objetivo não só pela
lógica coletiva e comunitária que proporciona mas também
pela diversidade de pessoas que garante, não só em termos
de experiência intergeracional como de experiência
intercultural.
A aproximação das estruturas e das pessoas que representam
permite a continuidade das atividades coletivas promovendo
a continuidade de atividades replicadas e ou melhoradas do
projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Gestão do Projeto
Recursos humanos internos para gestão de projeto
Gestor de projeto 60% do total do custo - 10 282.14€
Diretora executiva 5% do total do custo - 1346.28€
Financeir@ 5% do total do custo - 856.85€
Seguros de
acidentes de trabalho 209.16€

Local: morada(s)

Rua dos Fanqueiros, 38, 3ºEsq 1100-231 Lisboa

Local: entidade(s)

Rua dos Fanqueiros, 38, 3ºEsq 1100-231 Lisboa

Resultados esperados

Uma cabal execução e implementação do projeto

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

15962 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
PontualLisboa
0
1, 2, 3

Diagnóstico de Necessidades
Atividade de recolha e análise de contributos para
avaliação das necessidades reais no terreno das
expectativas de jovens LGBTI sobre envelhecimento e de
pessoas mais velhas sobre a sua realidade e conhecimentos
sobre questões LGBTI
Serviço contratado 1000€/mês 3 Meses
Rua dos Fanqueiros, 38 3ºEsq
Associação ILGA Portugal
Um relatório de diagnóstico que oriente a intervenção na
implementação do projeto e que seja utilizado por entidades
públicas e outras na intervenção no território. Pretende-se
que o relatório, partilhe também excertos de histórias
pessoais e apresente recomendações de ação e intervenção
dadas pelas próprias pessoas.
3000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Mensal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

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)

30
2

Chás Dançantes
Atividade lúdica e social, de caratér informal, onde
através da música e dança feita por artistas ligados à
comunidade LGBTI (como Fado Bicha por exemplo) se promove a
intervenção na área dos Direitos Humanos ao mesmo tempo que
se convidam jovens e pessoas mais velhas a dançar, a
conviver e a socializar.
Prestação de serviços paga a artistas convidad@s para
tocar/animar a atividade
Rua dos Cordoeiros, 50, 1200-457 Lisboa
Junta de Freguesia da Misericordia
A aproximação de uma rede social intergeracional e
multicultural que se pretende promotora de atividades
similares e autónomas e da elaboração de boas práticas.
3850 EUR
Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Pontual4 Chás Dançantes Bimestrais
70
1, 2, 3

Nov@s para Sempre
4 atividades de sociabilização e de lazer intergeracionais,
a cargo da Associação rede ex aequo, tais como fiadeira de
histórias, jogos tradicionais, a Avó veio Trabalhar e
outras para promover a troca de experiências e convívio
entre jovens e pessoas mais velhas através de atividades
que precisam de trabalho em grupo e participação ativa.
prestação de serviços da rede ex aequo
prestação de
serviços das entidades convidadas a dinamizar e facilitar
as atividades
Rua dos Cordoeiros, 50, 1200-457 Lisboa
Junta de Freguesia da Misericordia
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

impulsionar em jovens e pessoas mais velhas a participação
ativa em projetos de lazer e a quebra de isolamento social
e sedentarismo, através da sua mobilização em função de
áreas de interesse.
6100 EUR
Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10
Pontual4 Nov@s para Sempre Bimestrais
70
1, 2, 3

Conferência Final
Conferência municipal sobre intergeracionalidade, idadismo
e juventude LGBTI com o objetivo de partilhar necessidades
e reivindicações sociais e políticas nestas áreas.
Pretende-se refletir criticamente sobre as necessidades e
realidades sociais nestas áreas, promovendo uma intervenção
social mais informada e atual para uma cidade mais
integradora.
N/A
Largo Doutor António de Sousa Macedo, 7D, 1200-153 Lisboa
Junta de Freguesia da Misericórdia
fomentar espírito crítico em relação a várias temáticas que
se relacionam com os Direitos Humanos e a igualdade de
direitos que se traduzirão em recomendações de ação para a
cidade de Lisboa
1050 EUR
Mês 12
Pontual1 Conferência
50
2

Reportagem Video
videografia das atividades do projeto com um resumo do
mesmo para promoção da intervenção nestas áreas através das
redes sociais.

8

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Recursos humanos

serviço externo contratado

Local: morada(s)

NA

Local: entidade(s)

NA

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

produto final do projeto, dando visibilidade ao programa de
financiamento e entidades envolvidas que possa ser
utilizado como ferramenta promotora de boas práticas e de
visibilidade de intervenção nestas áreas
2000 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
Pontual8 Eventos + Conferência Final
0
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora do Projeto
96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de Projeto
1152

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Tesoureiro
96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não 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%)

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)

50

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

170

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

5

Nº de destinatários mulheres

60

Nº de destinatários desempregados

80

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

20

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

80

Nº de destinatários imigrantes

10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0
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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

6

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

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

0

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

12694 EUR

Encargos com pessoal externo

3000 EUR

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

0 EUR
3560 EUR
12708 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

31962 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação ILGA Portugal
31962 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Associação ILGA Portugal
Não financeiro
3196 EUR
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Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Contribuição da Associação ILGA Portugal para implementar o
projeto
Junta de Freguesia da Misericóridia
Não financeiro
2500 EUR
Disponibilização de espaços próprios para a implementação
de atividades do projeto

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

31962 EUR
5696 EUR
37658 EUR
220
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