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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Grupo Recreativo e Cultural Onze Unidos

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia do Beato

Designação

EVELX - Associação de Estilos de Vida Saudável

Designação

Ferramenta

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

UNIDOS PELO BAIRRO
9. Ourives / Estrada de Chelas
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

"Unidos pelo bairro"é um projecto de revitalização e
animação do bairro, através da a promoção da participação
para a criação de actividades propostas, desenvolvidas e
executadas pelos residentes da Quinta de Ourives e sua
envolvente. Através de métodos participados, serão
desenvolvidas actividades em 4 eixos fundamentais: o
desporto, a cultura, a participação e a reactivação e
consequente apropriação do espaço publico de forma
auto-organizada e criativa.
Os Onze Unidos e parceiros assumem o compromisso de manter
as actividades desenvolvidas em execução, na medida em que
consideram estarem asseguradas as condições de
continuidade, sendo detentor de conhecimento profundo do
bairro, necessidades e interesses da população, que
juntamente com processos participados a implementar na
execução, permitirá aos residentes, serem os próprios
agentes da mudança, actuando de forma co-participada, no
agendamento de eventos dinamizadores da comunidade.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A Quinta de Ourives, equipamento municipal integrado no
território BIP/ZIP9, é caracterizado por uma grande taxa de
população em idade activa com baixa qualificação escolar e
consequentes baixos rendimentos por agregado familiar. A
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desocupação dos jovens adultos, o insucesso escolar que
potencia a marginalidade, e o envelhecimento da população,
são problemáticas crescentes numa zona em que o
envolvimento das comunidade na promoção da qualidade de
vida é manifestamente diminuto, verificando-se uma
diminuição acentuada dos movimentos associativos,
antigamente pilares desta comunidade. O espaço público
existente e qualificado, não é utilizado pelos residentes,
nem se encontram soluções colectivas em número
significativo, que promovam a convivência intergeracional e
intercultural, como a apropriação de espaços ou sentido de
pertença, num universo de 12.737 habitantes, abrangendo
todo o BIP/ZIP 9. Revela-se assim pertinente a constituição
de uma estratégia de envolvimento, revitalização e animação
através da reactivação de um anterior pilar desta
comunidade, o Grupo Recreativo e Cultural e seus parceiros,
através da implementação de actividades co-criadas com e
para a comunidade nos seguintes eixos mobilizadores:
desporto, cultura e espaço público.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
"Unidos pelo Bairro" é uma estratégia concertada e que se
quer participada de forma a promover a dinamização
comunitária e a cidadania, com acções que promovem
iniciativas coletivas na construção de um bairro mais
inclusivo, vivido e dinâmico. Sabendo que só se desenham
propostas adequadas e efectivas em conjunto com os
beneficiários directos das acções, propomos um consórcio
que une as Associações, Grupos e Movimentos mais activos no
bairro, como os Onze Unidos outrora o grande dinamizador do
bairro, o Clube da Ferramenta (grupo local que promove a
pratica de técnicas artesanais têxteis), que dinamiza o
Pátio Comum (evento comunitário) , a EVELX - que promove
Estilos Vida Saudável em toda a cidade de Lisboa e a Junta
de Freguesia do Beato, para UNIDOS conseguirmos a
reactivação e regeneração do Bairro. Implementando
estratégias para formas de auto-organização comunitária,
criamos o ambiente necessário à mobilização e participação
da população residente. A criação de um grupo de acção
local, organizará um Laboratório Participativo, capacitando
os destinatários para a apresentação de propostas
colectivas que serão implementadas pelos próprios (
Mini-bip/zip), a criação de equipas de modalidades
desportivas de futebol, atletismo e organização de
torneios, e a democratização da cultura, com acesso a
cursos/actividades/workshops, mas também noites de fado,
projecções de cinema e outros, para culminar num grande
evento em espaço público, onde todos UNIDOS fazemos O NOSSO
BAIRRO!

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

A promoção da participação e da coesão social;
Elaboração
de um diagnóstico preparatório à população para a criação
de um grupo de acção local que servirá de catalisador às
mudanças necessárias no território. Assente em valores de
co-criação e encontrar respostas adequadas aos interesses
dos beneficiários, será criado um Laboratório
Participativo, onde a população poderá proceder à
identificação e resolução de seus próprios problemas. Dando
a oportunidade de construir e co-criar soluções propostas
pelos próprios, capacita-se também para a acção e
intervenção e apropriação do bairro, espaços públicos ou
privados e reactiva-se o sentido de pertença.
Aumentando a
participação de várias faixas etárias e a sua interacção,
nas respostas a propor, consideramos também contribuir para
uma maior e melhor coesão social.
Após a capacitação será
lançado um concurso MINI-BIP/ZIP exclusivo a residentes do
BIP/ZIP9, onde as acções de sensibilização/esclarecimento
servirão também o objectivo de aglutinar vários agentes
locais. A proposta, gestão e execução dos 3 projectos a
aprovar, será exclusivamente da responsabilidade dos
proponentes, havendo por parte do consórcio o devido
acompanhamento, na implementação, monitorização e
avaliação, dos projectos seleccionados. Os projectos com
uma preocupação ambiental, que contribuam para a diminuição
do desperdício, reutilização, recuperação, reciclagem,
compostagem terão prioridade na selecção, conforme
regulamento previsto e a publicar.

Sustentabilidade

Uma comunidade participativa é mais coesa e opera
transformações sociais mais efectivas. Os residentes de um
bairro, são os verdadeiros detentores do conhecimento
"interno" pelo que a organização de um grupo de acção local
coeso, trará a oportunidade ao território de ser apropriado
pelos mesmos e ser revitalizado e reactivado pelos seus,
dinamizando colectivos, movimentos e proporcionando uma
maior probabilidade de acções e renovação constante dos
espaços e comunidade. Os 3 projectos a serem implementados
pelos residentes terão que obedecer a propósitos de
sustentabilidade e/ou auto-suficiência. Caso se venha a
revelar oportuno, consideramos a realização de eventos
semelhantes ao "AveiroSoup", processo participativo
organizado em Aveiro, que através do pagamento da sopa,
recolhe valores que são atribuídos a projectos propostos
pela comunidade de forma individual e/ou colectiva.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

A criação de novas valências ao serviço de toda a
comunidade; as actividades recreativas desportivas e
culturais desenvolvidas, são o mote para a transformação de
um bairro inteiro.
Proporcionando actividades para o corpo,

5

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

mas também para a mente, damos acesso a actividades que de
outra forma a população de baixo rendimento não tem acesso.
Sustentabilidade

A cultura e desporto têm efeitos positivos na mudança
pessoal e social das comunidades, actuando a nível de
competências pessoais, mas principalmente sociais.
Democratizando o acesso a estas actividades, bens culturais
e desportivos, corrigimos os desajustes sociais que as
problemáticas identificadas neste território, muitas vezes
produzem, contribuindo para a sustentabilidade das boas
práticas diárias de ocupação.
Os Onze Unidos e seus
parceiros terão a responsabilidade de encontrar estratégias
alternativas para a continuação das actividades, como a
rentabilização de espaço e recursos de actividades vindas
do exterior, de forma a poderem manter uma agenda de
actividades completa, após a execução.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

O reforço do sentido de pertença e de apropriação positiva
dos espaços públicos;
A activação de espaço público,
qualificado para receber e desenvolver várias actividades
em simultâneo pela sua dimensão e tipologia ( arruamento
fechado - espaço qualificado por projecto BIP/ZIP 2014)
proporciona um espaço comum a que várias actividades
desportivas e culturais se realizem e mobilizem a população
para um espaço de partilha. Onde todos os projectos
desenvolvidos no âmbito do projecto "UNIDOS PELO BAIRRO"se
mostram e têm a oportunidade de se reunirem em "festa".
A apresentação de actividades desenvolvidas e convite a
outras colectividades parceiros do território e externos,
proporcionam também a abertura do bairro à cidade,
promovendo a inclusão do bairro na cidade, trazendo novos
agentes e "ocupantes" que despoleta um maior sentido de
pertença quando é reconhecido por externos, como espaço
agradável e apto para o desenvolvimento de actividades
diversas, potenciando também assim a utilização do mesmo
por parte da população residente em acções espontâneas ou
organizadas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Laboratório Participativo
Elaboração de um diagnóstico
para a criação de um grupo
residentes, um representante
e a mobilização de entidades

preparatório à população,
de acção local constituído por
de cada parceiro do consórcio
locais, associações, poder
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local ( JFB);
que servirá de catalisador às mudanças
necessárias no território, envolvendo a população residente
na identificação e resolução dos problemas emergentes e /ou
existentes no bairro. Após uma primeira fase em que se
pretende capacitar no acto de organizar, decidir e
realizar, através de 10 sessões de esclarecimento/
participação e capacitação distribuídas pelos parceiros,
mas sediada nos Onze Unidos, de forma a iniciar a
deslocação ao local, e iniciar a mediação entre o colectivo
/ espaço e habitantes, seguir-se-á a fase de participação
activa dos interessados na apresentação de propostas
individuais e/ou colectivas:
- Apresentação do concurso
MINI-BIP/ZIP à população com regulamento e esclarecimento
de dúvidas e constituição de Jurí ( onde será indicada a
prioridade dada à educação e consciencialização para as
questões do meio ambiente); Abertura de concurso; Selecção
de 10 finalistas - apresentação (short list) em espaço dos
ONZE UNIDOS, em evento público e com direito a votação por
parte dos residentes selecionando os 5 projectos mais
votados; Reunião de jurí ( composto por membros de grupo de
acção local e residentes) com a selecção de 3 projectos a
serem implementados por residentes.
Recursos humanos

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

1 coordenador
1 técnico de projecto
1 facilitador
comunitário
3 voluntários
Rua doutor manuel espirito santo, 1900 Lisboa
ONZE UNIDOS
3 projectos implementados por grupos de residentes, que
visem a melhoria de qualidade de vida do bairro, coesão
social e/ou territorial com especial preocupação com o meio
ambiente, promovendo acções de educação e/ou sensibilização
para as problemáticas em causa.
O Grupo de acção local
constituído, será responsável pela atribuição e selecção
final dos últimos 3 projectos, analisando a viabilidade
financeira e sustentabilidade dos mesmos, através de
metodologias semelhantes às de avaliação do BIP/ZIP no que
respeita aos métodos e critérios de avaliação.
O Consórcio
garante ainda o acompanhamento na implementação, execução e
avaliação dos projectos implementados pelo/s residentes.

Valor
Cronograma
Periodicidade

10000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

250
1, 2, 3

Oficinas Desportivas Unidas!
A interiorização de valores relacionados com a manutenção
de um estilo de vida saudável por parte da população no
Bairro Municipal da Quinta do Ourives, acciona valores, que
são fundamentais para o Desenvolvimento Saudável e
Sustentável de crianças, Jovens, adultos e idosos, criando
assim uma resposta intergeracional para a prática de
estilos de vida saudáveis, operando a mudança e
transformação pessoal e social dos praticantes.
Como pilar
da comunidade, de outros tempos, pretende-se com a
recuperação de actividades desportivas com uma frequência
diária, promover a a consequente animação e reconversão
daquele espaço e entidade, de momento sub-aproveitado e que
preserve as memórias mais recentes de um bairro, que
cresceu ao ritmo do Grupo Recreativo e Cultural ONZE
UNIDOS, mas que por falta de participação da comunidade foi
perdendo a sua vitalidade.
Admitindo o potencial das
instalações propriedade os Onze Unidos, tais como o
pavilhão, dotado de balneários e todas as condições da
prática desportiva indoor, pretende a dinamização e
ocupação deste espaço de forma efectiva, completando o seu
objectivo maior, a prática desportiva e dinamização
comunitária associada, em prol da comunidade tendo em vista
a obtenção de uma melhor qualidade de vida.

Recursos humanos

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

1 coordenador
5 técnicos desporto
3 monitores
1 técnico de
projecto
1 facilitador comunitário
rua doutor manuel espirito santo, 1900 Lisboa
Onze Unidos
EVELX - Associação de Estilos de Vida Saudável
A cultura e desporto têm efeitos positivos na mudança
pessoal e social das comunidades, actuando a nível de
competências pessoais, mas principalmente sociais.
Com
especial enfoque nos mais novos, o futebol e atletismo de
competição em articulação com actividades desenvolvidas
pelos parceiros, na participação de torneios, eventos,
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originando-se num futuro próximo, cidadãos que respeitem as
regras básicas de convivência e coexistência numa
comunidade.
Nas camadas adultas e seniores, a prática de
modalidades desportivas não enquadradas em contexto
competitivo, de cariz Coletivo ou Individual, poderão dotar
estes residentes de valores e regras essenciais para outros
aspectos determinantes para a sua vida
(Social/Profissional).
Entre as actividades previstas
estão:
- Futebol ( criação de 2 equipas
benjamins e
veteranos/ torneios / competição)
- Atletismo ( Eventos/
Provas dentro e fora do bairro)
- Campeonatos/ Demonstração
de Jogos Tradicionais direccionado a todas as camadas
Outras modalidades serão implementadas, conforme a
auscultação à população residente e poderão ser
desenvolvidas, tais como: Zumba, Patinagem, Ténis de mesa e
outros a consultar
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

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
350
1, 2, 3

Oficinas Culturais Unidas!
A democratização do acesso à cultura com
a criação de
novas valências ao serviço de toda a comunidade de forma
gratuita, tem como ponto de partida a convicção de que a
pratica diária de actividades artesanais colectivas é um
facilitador de e para a aquisição de competências pessoais,
sociais e técnicas.
Na socialização de oficinas colectivas,
onde a partilha e troca de saberes é o mote para a
confraternização e ocupação criativa interoperacional,
promove-se também uma autonomização em relação à condição
provável de risco e/ou exclusão, proporcionando redes de
apoio e proximidade entre vizinhos e semelhantes.
Além das
oficinas de artes/artesanato, abertas a toda a comunidade,
sem diferenciação de género, pretende-se criar momentos
e/ou eventos que proporcionem a sensação de bem-estar e
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acesso a realidades talvez desconhecidas para muitos, tais
como Fado, Projecção de Filmes, Teatro, Grupos Musicais (
Jazz, Música Clássica, JamSessions) Numa perspectiva de
abrir o bairro à cidade, serão convidados parceiros do
Clube da Ferramenta a actuar, participar e propor
actividades no seu atelier e/ou em espaço público, tais
como o Re-Costura ( reaproveitamento e transformação de
roupa), Fashion Revolution ( Mercado de Trocas - promovendo
a reutilização) e outros agentes que promovam a o
slowliving, slowdesign, na tentativa de consciencializar
residentes e agentes locais, para a necessidade de se
consumir menos e com maior preocupação pelo ambiente.
Recursos humanos

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

1 coordenador
1 animador cultural
5 monitora/es
1 técnico
de projecto
1 facilitador comunitário
5 voluntários
rua doutor manuel espirito santo, 1900 Lisboa
ONZE UNIDOS
Clube da Ferramenta
- Desenvolvimento de ateliers ocupacionais diários em
diferentes técnicas ( costura, cerâmica, tricot,
encadernação, azulejo) na criação das OFICINAS DO BAIRRO
,durante 7 meses aberto a toda a comunidade;
Desenvolvimento de 1 oficina por mês de TROCA DE SABERES
entre vizinhas, cooperantes e Clube da Ferramenta
- Criação
de pelo menos 5 eventos de pequena-média escala ( grupo
musical, grupo de teatro, e parceiros convidados no âmbito
de Mercados de Trocas e Reutilização)
- Co-criação com
consórcio de 1 evento de larga escala, onde se divulga
trabalhos efectuados no âmbito das oficinas, criações
colectivas de residentes
- Uma oficina de Teatro ( com
objectivo de incutir e motivar para a prática amadora do
mesmo no local)
- Uma oficina de Música - desenvolvida por
e com jovens do bairro

A capacitação em cursos/workshops
tem ainda a possibilidade de capacitar, operar e contagiar
o empreendedorismo por parte de quem as frequenta, tomando
como exemplo as cooperantes da Ferramenta, que se
constituem aqui como elemento fundamental na dinamização
das actividades Culturais; a consciencialização e contacto
com técnicas tradicionais artesanais, iniciando a
frequência das Oficinas do Bairro e cursos disponíveis no
Atelier da Ferramenta ( Clube da Ferramenta).
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Espera-se
ainda a criação de redes de apoio, reforço de ligações e
relações de proximidade e o contacto com diferentes
realidades e dinâmicas.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

15000 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Diário
1300
1, 2, 3

Evento Comunitário - TODOS UNIDOS!
- Evento em espaço público com objectivo de activação do
mesmo, ocupação criativa do espaço e sua apropriação;
A
activação de espaço público, qualificado para receber e
desenvolver várias actividades em simultâneo pela sua
dimensão e tipologia ( arruamento fechado - espaço
qualificado por projecto BIP/ZIP 2014)
proporciona um
espaço comum a que várias actividades desportivas e
culturais se realizem e mobilizem a população para um
espaço de partilha. Onde todos os projectos desenvolvidos
no âmbito do projecto "UNIDOS PELO BAIRRO"se mostram e têm
a oportunidade de se reunirem em "festa".
Estes eventos
comunitários, produzido por todos e para todos, pretende
também ser um catalisador para o bairro se estender à
cidade, sendo da maior importância conseguir a mobilização,
não só de residentes e envolvidos no processo, mas também
da população de outros bairros e freguesias adjacentes e da
cidade de Lisboa.
De referir que todos os parceiros serão
sensibilizados para a não utilização de materiais poluentes
quer no decorrer da organização do evento, quer durante,
sendo que após a recolha de todas as "bancas" e
actividades, os voluntários e residentes serão mobilizados
para a limpeza do espaço público, contribuindo assim também
para a apropriação do espaço e sentido de pertença.

Recursos humanos

Local: morada(s)

1 coordenador
1 técnico de projecto
1 designer
5
voluntários
10 residentes
espaço público - adjudicação
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

espaço público - adjudicação
Um evento comunitário onde toda a comunidade é convidada a
participar e organizar e se reactiva a ocupação e
apropriação positiva do espaço público.
Confirmando o seu
sucesso e a sua repetição desejada, será de gestão e
organização de residentes, voluntários e entidades, UNIDOS
PELO BAIRRO! que celebram a união de esforços para a
promoção da dinamização comunitária e cidadania activa, e
reforçando o sentido de pertença e de apropriação positiva
dos espaços públicos;
Resultados:
- Evento comunitário
Momento em que todos os projectos e actividades
desenvolvidas se "mostram"
- Convite a associações locais (
actividades, bancas, desenvolvimento de actividades)
- Os 3
projectos decorrentes do Laboratório Participativo estarão
presentes apresentando resultados e actividades
- Almoço
partilhado comunitário - todos os participantes devem estar
sensibilizados para a não utilização de descartáveis ou
produção de lixo
- Feira de trocas ( promover a
reutilização de objectos, roupa, brinquedos)

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

5000 EUR
Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Mensal
200
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

10
Constituição da equipa de projeto

Função

coordenador
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Horas realizadas para o projeto

800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

tecnico de projecto
720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

2 facilitadores comunitários
1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

5 técnicos de desporto
1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

10 voluntários
1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 designer
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

5 monitores / artesãos
820

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%)

2

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)

200

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

1200

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

50

Nº de destinatários desempregados

40

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

50

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

20

Nº de destinatários imigrantes
---adultos activos e empregados

5
35
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
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demonstração

5

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

5

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1

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

3

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

17000 EUR

Encargos com pessoal externo

14200 EUR

Deslocações e estadias

1200 EUR

Encargos com informação e publicidade

1200 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

14000 EUR
2400 EUR
0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Grupo Recreativo e Cultural Onze Unidos
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio

ONZE UNIDOS
Não financeiro
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Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

1200 EUR
O GRC Onze Unidos informa que disponibiliza o espaço para
as reuniões do Grupo de Acção Local, e execução da
actividade " Laboratório Participado", assim como
equipamentos, mesas/cadeiras para o efeito.
Clube da Ferramenta
Não financeiro
850 EUR
O Clube da Ferramenta, informa da cedência dos seus
equipamentos, como máquinas de costura, de tricotar e
materiais de desgaste para a realização das Oficinas de
Troca de Saberes (intergeracionais), que se realizam 1 vez
por mês, durante 8 meses.

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

50000 EUR
2050 EUR
52050 EUR
2100
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