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RECONSTRUÇÃO
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Azimute Radical

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Carnide

Designação

Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

RECONSTRUÇÃO
16. Padre Cruz
Síntese do Projecto

Fase de execução

Formar e capacitar moradores do Padre Cruz na área da
manutenção, construção e reparações, que se encontrem em
situação de desemprego, fomentando assim a criação do seu
próprio emprego;
Adquirir e transformar 1 viatura em
oficina móvel, disponibilizando diariamente estes serviços
à comunidade.
Edificação de 1 Circuito de Manutenção e de 3
Parques para cães, promovendo a atividade física e a
educação cívica quanto à tutoria de animais, dando especial
foco nesta fase de Pandemia;

Fase de sustentabilidade

Com a criação deste novo serviço de proximidade e com a
divulgação do projeto, vem a consolidação dos postos de
trabalho. O objetivo, quanto à sua sustentabilidade, passa
por divulgar e disponibilizar estes serviços a outros
territórios da cidade, em particular a outros territórios
Bip Zip. Desta forma será disponibilizado o apoio a outras
comunidades, garantindo a sua sustentabilidade financeira e
também a continuidade no recrutamento e na criação de mais
postos de trabalho nesta área.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Neste território, a baixa escolaridade e a precariedade
laboral são um fator que contribui significativamente para
a exclusão social. Com o surgimento da Pandemia o
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desemprego agravou-se de forma muito dramática no
território do Bairro Padre Cruz, sendo urgente criar
respostas rápidas e eficazes, de modo a combater a
degradação do bem-estar físico e mental, não deixando
acentuar ainda mais o fosso económico-financeiro desta
população e a consequente exclusão e isolamento social.
Com
a realização desta formação e respetiva capacitação,
pretendemos impulsionar rapidamente a inclusão destes
desempregados no mercado de trabalho, combatendo desta
forma o flagelo que os atinge de forma tão incisiva, dada a
sua vulnerabilidade.
Havendo necessidade de criar novas
oportunidades de emprego com as quais esta população se
identifique, sabemos que esta é uma área atrativa para este
tipo de população, uma vez que apela muito à sua
criatividade e capacidade de encontrar soluções, e por
outro lado não os obriga a estarem fechados dentro de uma
sala 8 horas por dia, 5 dias por semana.
Para além disso, é
uma área que tem vindo em crescendo no nosso país e que é
perfeitamente autossuficiente do ponto de vista financeiro.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Adultos (população em idade ativa)Com este Projeto pretendemos estimular o desenvolvimento
pessoal através da aquisição de competências por meio da
formação a moradores do território Padre Cruz com idades
compreendidas entre os 20 e os 60 anos que se encontrem em
situação de desemprego. Desta forma pretendemos gerar um
novo serviço de proximidade através de trabalhos de
manutenção, construção e reparação domésticos e
não-domésticos, de pessoas do bairro, para pessoas do
bairro (e não só), promovendo assim a criação de novos
postos de trabalho.
Numa primeira fase do projeto,
pretendemos edificar alguns equipamentos no bairro,
nomeadamente 1 Circuito de Manutenção e 2 Parques para
Cães. Estes equipamentos serão uma enorme mais-valia para o
bairro, sendo também uma excelente oportunidade de
aprendizagem para estes formandos. Colateralmente, estes
equipamentos despoletarão um enorme sentimento de orgulho
para os formandos, uma vez que ficarão ligados à construção
de algo que beneficiará toda a população do bairro.
É
objetivo fundamental do projeto que todos os formandos
sejam envolvidos de forma bastante ativa e participativa no
seu desenvolvimento, uma vez que o processo de capacitação
não se ficará apenas pela componente prática do mesmo,
sendo nossa intensão que cada um se possa transformar num
empreendedor e dessa forma possa ganhar dimensão
profissional.
Para além dos parceiros já referidos
anteriormente, será parte ativa deste projeto e fará parte
da equipa de coordenação do mesmo, a Associação de
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Moradores do Padre Cruz. Esta Associação terá um papel
preponderante no desenrolar do projeto, uma vez que o seu
conhecimento do território e a sua credibilidade,
facilitarão de forma significativa o contacto com a
população mais vulnerável, contribuindo desta forma para o
sucesso do projeto.
Como meio de prova desta parceria,
encontra-se a declaração de compromisso desta entidade,
anexa a esta candidatura.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Formar, capacitar e empregar pessoas que se encontrem em
situação de desemprego, criando e disponibilizando um novo
serviço de proximidade à comunidade – Oficina Móvel -, na
área da manutenção, construção e reconstrução de estruturas
em ferro e madeira como portas, janelas, portões, vedações,
hortas, parques infantis, casas e abrigos em madeira,
rampas, escadas e passadiços, circuitos de manutenção,
parques para cães, entre muitos outros que tenham como base
o trabalho em ferro e madeira.
Serão ainda áreas de
formação e capacitação os trabalhos relacionados com
canalização, eletricidade e pintura de interiores e
exteriores, a que possa recorrer quem destes serviços
necessitar.

Sustentabilidade

Durante os 12 meses de realização deste projeto serão
ministradas formações contínuas e em áreas diversas,
permitindo assim que cada formando se especialize onde se
sente mais enquadrado e confortável, aumentando assim o seu
nível de motivação e envolvência no projeto. Ao mesmo tempo
permite-nos alargar o leque de serviços a disponibilizar
pela Oficina Móvel, potenciando desde o primeiro dia a
sustentabilidade financeira do projeto, uma vez que
abrangeremos a componente de Construção, Reconstrução,
Manutenção e Reparações, estando certos que através da
conjugação da qualidade dos serviços a prestar vs a prática
de preços mais acessíveis para todos os moradores no Bairro
Padre Cruz numa fase inicial, e posteriormente alargando a
todos os Bip Zip de Lisboa, conseguiremos assegurar de
forma sólida e sustentável a continuidade e crescimento do
projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

Sustentabilidade

Promover a saúde e o bem-estar físico e psicológico da
população do Bairro Padre Cruz, através da disponibilização
de equipamentos que não existem neste território e que
privilegiam a prática de atividade física ao ar livre, bem
como a sensibilização para questões relacionadas com a
tutoria de animais de estimação, uma vez que os Parques
para cães permitirão que Tutor e Animal interajam em local
próprio e seguro, tanto para os próprios como para a
restante comunidade.
Estes equipamentos terão ainda um
outro efeito bastante positivo, uma vez que os mesmos serão
construídos pelos formandos do projeto (todos eles
moradores do bairro), fomentando assim um espírito de
orgulho pela obra criada, mas também trabalhando a
responsabilização pela boa manutenção dos mesmos, uma vez
que foram fruto do seu esforço e trabalho.
Uma vez construídos estes equipamentos, e sendo a sua
utilização gratuita, a manutenção dos mesmos ficará à
responsabilidade da Azimute Radical, sendo que a
higienização e limpeza será assegurada pela Junta de
Freguesia, responsabilidade essa assumida nesta
candidatura.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Identificação e Seleção
Processo de identificação e seleção dos formandos, com
idades compreendidas entre os 20 e os 60 anos, em situação
de desemprego e em condições de integrar o projeto.
É
também intenção aproveitar esta atividade para realizar um
diagnóstico mais pormenorizado das necessidades, podendo
inclusivamente encaminhar alguns dos casos para outras
opções mais adequadas e que existam na rede comunitária.
Os parceiros terão um papel fundamental neste processo de
identificação e seleção, tendo em conta o conhecimento de
causa da população alvo.
Dirigentes, técnicos e voluntários do consórcio.
1.Sede da Associação de Moradores do Padre Cruz - Rua
Professor Pais da Silva, nº 73 – 1ºB
2.Centro Cultural de
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Carnide - Rua Rio Cávado 3, 1600-702 Lisboa
Local: entidade(s)

A articular com a Associação de Moradores do Bairro Padre
Cruz e a Junta de Freguesia de Carnide.

Resultados esperados

Identificar o maior número possível de candidatos, sendo
que no primeiro ano do projeto expectamos ter uma
capacidade para formar até 30 desempregados e integrá-los
no mercado de trabalho.

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

5000 EUR
Mês 1, Mês 2
Diário
30
1

Formação e Capacitação
Formação e Capacitação de moradores em situação de
desemprego, com vista à formação técnico-profissional dos
mesmos em áreas como a construção e manutenção de
estruturas e equipamentos em madeira ou ferro, bem como na
área das pequenas reparações, ao nível da canalização,
eletricidade e pintura, criando assim uma oferta de
serviços variados que serão disponibilizados aos moradores
deste território, e não só. Esta atividade prevê a
construção de 1 Circuito de Manutenção e 2 parques para
cães no bairro, sendo que contribuirá de forma
significativa para a aprendizagem dos formandos uma vez que
serão os primeiros trabalhos práticos realizados pelos
mesmos.
As ações de formação serão planeadas e executadas por
formadores ligados às áreas técnicas em questão,
pertencentes às várias entidades do consórcio e também a
entidades externas.
1.Centro Cultural de Carnide - Rua Rio Cávado 3, 1600-702
Lisboa
2. Espaço Comunitário – Antiga Escola Rio Tejo – Rua
Rio Tejo 7, 1600-746 Lisboa
A articular com a Junta de Freguesia de Carnide e
Associação de Moradores do Padre Cruz.
Prevemos formar 30 desempregados durante o primeiro ano do
projeto.
Traçamos ainda como objetivo a inclusão de 20
destas pessoas no mercado de trabalho, estimando que pelo
menos 5 fiquem diretamente ligados ao projeto, através de
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um contrato de trabalho.
Valor
Cronograma
Periodicidade
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

13750 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Diário
30
1, 2

Oficina móvel / Novos empregos
Aquisição e transformação de uma carrinha em oficina móvel
com o objetivo de circular por todo o território BipZip,
respondendo às necessidades da população através da
disponibilização dos vários serviços. Esta carrinha servirá
também para apoiar a vertente de formação prática,
nomeadamente na fase de implementação das estruturas no
bairro.
Formandos do projeto
Coordenador do Projeto
Dirigentes,
técnicos e voluntários do consórcio.
Espaços públicos e privados com prioridade para a área
geográfica do Padre Cruz.
Associação Azimute Radical
Adquirir e transformar a Oficina móvel o mais tardar até ao
quarto mês de execução do projeto.
31250 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
30
1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

5
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador do Projeto
1100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Elemento da Azimute Radical
1100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Elemento da Boutique da Cultura
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Elemento da Junta de Freguesia de Carnide
500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Elemento da Associação de Moradores do Padre Cruz
300

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

9

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

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

10

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

30

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

1

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

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

30

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

30

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

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

5

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

5
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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

12000 EUR

Encargos com pessoal externo

7500 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

750 EUR

Encargos gerais de funcionamento

500 EUR

Equipamentos

24750 EUR

Obras

4500 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Azimute Radical
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação de Moradores do Padre Cruz
Não financeiro
6300 EUR
1. Dirigente: 300h x 7€ = 2.100€
2. Utilização das
instalações: 350€ x 12 meses = 4.200€
Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos
Não financeiro
1400 EUR
Dirigente: 200h x 7€ = 1.400€
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Carnide
Não financeiro
3500 EUR
Dirigente: 500h x 7€ = 3.500€

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

11200 EUR

Total do Projeto

61200 EUR

Total dos Destinatários

90
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