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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ZEWALAB ASSOCIAÇÃO LIX0

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de São Vicente

Designação

Agrupamento de Escolas Passos Manuel

Designação

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Maria Barroso

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Academia do Bairro (in)Comum
23. Graça / Sapadores
44. Mouraria
50. Rua de São Paulo (eixo)
Síntese do Projecto

Fase de execução

Dinamizar interações, sob a lente LixoZero, entre a escola,
as famílias e o conhecimento subvalorizado da comunidade,
com foco na gestão eficaz de recursos, valorizando a
circularidade e até a criação de oportunidades de
rendimento direto à comunidade, é o mote da parceria. A
Poupança LixoZero será a face mais mediática da
transformação proposta, que mensalmente partilhará soluções
e oportunidades de cariz circular e sustentável associado à
poupança na escola e no quotidiano das famílias.

Fase de sustentabilidade

A sustentabilidade das ações é garantida no longo
prazo:1-parceria com o AEPM e APEE que reconhecem a
importante complementaridade do projeto com a oferta
letiva. 2-pelo Grupo de Ação Local, na articulação de
recursos e mediação de parcerias que potenciem a cooperação
e partilha de recursos no territorio;3)O Mercado Poupança
LixoZero, pela sua inovação e impacto, ganhará lastro no
território, prevendo-se a continuidade e maior coesão
social. Serão ainda disseminados diversos conteúdos
on-line.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

De acordo com a Carta Social, os territórios BIP e
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP)
Mouraria, São Paulo e Graça/Sapadores, são marcados por
desemprego, baixas qualificações, abandono escolar,
exclusão social, grande diversidade cultural, com propensão
à fragmentação social e isolamento de alguns grupos. em
contexto COVID estes fatores tornaram-se ainda mais
evidentes enfraquecendo a coesão social do território. No
diagnóstico,
realizado pela ZWL
com a Direção e
coordenadores escolares, pais e educação/ação social das
freguesias da Misericórdia e S.Vicente, resultado de uma
ação diária em proximidade com a população e conhecimento
empírico do território,
identificaram-se 4 eixos
prioritários de ação: (1) Educação, para a economia da
partilha e sustentabilidade, na interação ambiente,
poupança e saúde e ;(2)Espaço público e meio natural, pela
urgência de reinventar a sua ocupação, aproveitando o
potencial para múltiplas respostas à comunidade;(3)Coesão
social, capacitando a comunidade na co-criação de soluções
LixoZero que apoiem na autonomia e resiliência; (4)Economia
Familiar,
através da divulgação de novos modelos de
gestão familiar,LixoZero, mais eficientes e promotores de
poupança. A ZWL desenvolve trabalho com o Agrupamento de
Escolas, pais e parceiros locais há 2 anos consecutivos.
Este diagnóstico resulta dessa relação, donde surge a
definição do plano de ação deste projecto.
Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Família
A atual conjuntura dá-nos o impulso para a construção de
formas complementares de organização, baseadas numa gestão
partilhada de meios e sua rentabilização, lembrando que a
saúde de cada um depende do cuidado de todos. Enquanto
projeto de transformação comunitária com base na educação e
mutualização de recursos e saberes individuais,
tem como
objectivo a melhoria da sustentabilidade financeira e
ambiental das famílias. Da partilha do conhecimento de cada
um serão criadas redes colaborativas de soluções para
problemas comuns, nomeadamente no apoio às famílias
através de:- novas formas de educação informal no exterior;
-valorização de saberes informais e criação de
oportunidades de negócio; -e aposta no conhecimento para a
poupança na gestão familiar. Estes eixos permitirão
construir, a longo prazo, um tecido social mais resiliente
e contribuir para a qualidade ambiental vital à prevenção
na saúde e desenvolvimento. Criar oportunidades de poupança
e/ou geração de rendimento, através de soluções Lixo Zero,
é o objectivo, intervindo na educação, desde cedo em
crianças e jovens na escola, mas também na intervenção
directa nos territórios mobilizando os adultos para um
papel activo e de referência. A disseminação de soluções
Lixo Zero, economia circular, poupança e cooperação
permitirá a transição para comunidades mais resilientes com
impacto positivo na sua autonomia e poupança face à crise
que se avizinha. O foco na promoção de novas formas de
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educação e re-apropriação dos espaços públicos, na partilha
de recursos e colaborações entre parceiros, como será o
caso dos Mercados mensais e pontos de troca nas escolas,
garantirá apoio aos alunos e famílias da forma mais segura
possível.
Evoluindo da educação formal em sala de aula, à
troca informal de experiências no seio da família, entre
vizinhos e com os mais velhos, descobrimos que é aí que
reside a inovação necessária à construção de planos de vida
diferenciadores.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Contribuir para novas formas de educação e apoio às
famílias, através da ocupação e partilha do espaço público,
em segurança e suportado por redes colaborativas
intracomunitárias de pais, educadores, vizinhos e
associações, é a proposta para os BIP que enfrentam hoje
ainda mais desafios no quotidiano. Promover atividades
complementares à sala de aula, como apoio à gestão de
alunos em distanciamento físico, tirando partido espaços
exteriores para desenvolver conhecimento e olhar crítico, é
uma prioridade. Desta forma, promove-se a aprendizagem
explorando o saber-fazer e experiência empírica
dos
vizinhos, amigos, pais, e as relações emocionais muito
importantes no sucesso educativo e reforço da rede social.
Por outro lado, valorizando o saber e vontade de o
partilhar em rede, valoriza-se também cada indivíduo e o
seu potencial enquanto peça importante do todo, estimulando
a criação de um plano de vida ativo e desenvolvimento
pessoal. Este é um importante eixo no combate à exclusão
social, tão marcada nestes BIP, através da valorização da
diversidade cultural e empreendedorismo social. A oferta de
sessões complementares à escola e CAF, permitirá aumentar
as frentes de apoio às famílias, de forma segura dentro do
território, e contribuir como solução para a reorganização
que as Escolas enfrentam. Assim, sessões educativas focadas
na poupança e mutualização de bens, serviços e recursos,
assegurarão formas perenes de auto-organização local e
maior resiliência comunitária.

Sustentabilidade

A parceria de projeto é o garante da sua sustentabilidade a
longo prazo, principalmente na relação já estabelecida
entre a ZWL, Associação de Pais e Agrupamento de Escolas
Passos Manuel nos últimos dois anos, que solidificou a
confiança na oferta formativa da ZWL e relação com a
comunidade escolar. Novos modelos educativos, mais
dinâmicos, dando voz activa às crianças, relacionando-os
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diretamente com a sua envolvente exterior e contexto social
de forma orgânica, emotiva e permeável à esfera familiar,
ganham capacidade para perdurarem no tempo. Serão assim
assimiladas pela Escola, novas metodologias educativas
informais com envolvimento da comunidade. Mais relevante
ainda, sob um contexto pandémico, onde a segurança e o
acompanhamento de proximidade são essenciais, mas também a
compreensão de que a qualidade de vida e prevenção em
saúde, depende em grande medida do compromisso coletivo
face à qualidade ambiental e equilíbrio do ecossistema. Por
outro lado, a resposta da comunidade no apoio direto à
Escola é muito importante como suporte na gestão de
horários, grupos de crianças e ocupação de períodos não
letivos. A ZWL já trabalha em conjunto com as Freguesias na
dinamização de alguns tempos de CAF, pelo que o
prolongamento de projecto ganhará expressão também aí, no
apoio às famílias pela valência das freguesias. O
envolvimento dos parceiros, expresso desde o diagnóstico de
projecto, assume assim um compromisso plurianual.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Apostar na capacitação e colaboração de vários atores
sociais chave na transformação, considerando as
fragilidades, mas também potencialidades do contexto social
dos território BIP selecionados, nomeadamente a diversidade
cultural, e experiência prática.
É por isso objectivo
trabalhar diretamente com as
crianças, enquanto agentes
de forte mobilização para a mudança, com os agentes
educativos, repensando as permeabilidades com a esfera
familiar e comunitária, e ainda trabalhar de forma
personalizada com
o potencial subvalorizado do
conhecimento específico de cada elemento numa comunidade.
Três pilares que se sobrepõe no repensar da cidade, e que o
projecto pretende dinamizar de forma colaborativa sob a
lente da poupança familiar,
razoabilidade do gasto de
recursos, preservação do ecossistema e maior capacidade de
reação em tempo de crise. Criar soluções comuns, em rede,
para problemas que afetam todos, dando-lhes visibilidade
e organizando-as de forma sistemática, são o objectivo.
Pretende-se assim, dar voz a um especialista em obras
caseiras, ou eletricista, ou arranjos de costura, por
exemplo, organizando esse conhecimento e colocando-o à
disposição de todos, de forma sistematizada e
multiplicadora do impacto lixo zero na poupança económica.
O consórcio propõe-se assim a fazer da comunidade agente da
própria mudança, mediando as relações de cooperação e
economia circular, por forma a divulgar o potencial de cada
um para a resiliência do todo.
Construir respostas para o território como o
empreendedorismo social, circularidade de bens e materiais
ou economia partilhada, surgem como resultados de elevado
impacto positivo, assumidos transversalmente pelos
parceiros. O Mercado mensal de Poupança Lixo Zero, será um
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ponto nevrálgico para a sustentabilidade da coesão social
promovida na fase de execução. Os mercados mensais
funcionarão como montras do empreendedorismo da comunidade,
associado a soluções de poupança. Em cada mês será feita
uma programação cuidada, em articulação com entidades como
a Renovar a Mouraria, por exemplo, para articular esforços
na intervenção com as famílias. Este Mercado colocará à
disposição de todos, serviços, bens, conhecimento,
voluntariado, etc, valorizando a mutualização de recursos e
as relações diretas de apoio na vizinhança.
Para além das
dinâmicas promovidas no longo prazo pela ZWL e freguesias,
a sustentabilidade cumpre-se na articulação do projecto com
a rede de base local e as associações que dão apoio direto
às famílias em cada BIP. O trabalho formativo, baseado na
troca de experiências e cooperação impulsionarão processos
multiplicadores da mudança a longo prazo. A Associação de
pais e Freguesias garantem a replicação dos valores aqui
trabalhados
produzindo ecos nos vários ciclos e esferas
de aprendizagem da comunidade. A Visão da ZWL integra um
profundo compromisso na capacitação dos intervenientes e
parceiros, de forma a garantir a sustentabilidade e
continuidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

De acordo com as expectativas de impacto pelo COVID 19 a
deterioração do equilíbrio socioeconómico das famílias será
uma dura realidade, pelo que se pretende enraizar uma
cultura de cooperação focada no bem-estar de todos e
qualidade de vida das gerações futuras. Pretende-se
fomentar a economia de recursos e partilha, tendo em conta
a racionalidade dos gastos e redução do desperdício,
através da reutilização, reparação, troca e partilha.
Promover uma análise financeira simplificada, pela
monitorização dos recursos utilizados e o desgaste
financeiro, evidenciando a óbvia poupança familiar
associada a uma vida com menos desperdício, maior
consciência no consumo e com recurso a bens partilhados.
Espera-se assim motivar e viabilizar práticas de
desperdício zero no seio das famílias e entre indivíduos,
que habilita a maior capacidade de adaptação em tempos de
desemprego, economia fragilizada e maior dependência de
apoios governamentais e institucionais. As atividades
propostas, visam incentivar maior ligação e
complementaridade de conhecimento e recursos entre os
diferentes locais (escola, rua, casa, praça, comércio…),
grupos (alunos, docentes, pais, migrantes e desempregados)
e níveis de ação local. Procura-se assim combater o
imediatismo no consumo em prol de um consumo consciente, o
reconhecimento social pela aquisição, em prol do
reconhecimento social pela partilha e disponibilizar
ferramentas para maior liberdade económica e social.
Ao trabalhar na transformação de rotinas de consumo,
valorizando recursos simples e de acesso facilitado, e
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dinamizando micro-economias locais - dando preferência aos
produtos e serviços da vizinhança, espera-se que sejam
identificadas novas oportunidades de pequenos negócios ou
empreendedores no território, seguindo aliás a tendência já
identificada em áreas como a produção e venda de sabonetes,
detergentes ecológicos, de alimentação saudável, serviços
de costura criativa, reparação eletrónica , ou cultivo de
alimentos em espaços urbanos. A Zero Waste Lab e o
consórcio de parceria, comprometem-se a dar seguimento ao
acompanhamento de iniciativas locais e com grande potencial
de resposta social e de apoio às famílias. É objectivo da
ZWL e grupo local de apoio criado entre os parceiros,
potenciar e dar corpo a estas iniciativas. Este é aliás um
eixo que integra transversalmente os planos de ação dos
parceiros, quer sejam as freguesias,
escolas ou
associações de pais. Parceiros como a ZWL, Renovar a
Mouraria ou CIM, trazem o cruzamento de valências
empreendedoras e organizativas que potenciam essas
possibilidades. A sustentabilidade deste objectivo está, no
entanto, plenamente garantida pela própria comunidade, na
constatação que através da criação de pequenas bolsas de
poupança na sua gestão familiar diária, permitirá melhor
adaptação a cenários adversos em contexto de crise.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

A comunidade como educadora
Proporcionar à comunidade, na escola e no bairro, um ciclo
de 5 apresentações com o objetivo de identificar
necessidades e áreas de apoio às famílias, avaliando as
soluções que minimizem situações de carência. Pretende-se
organizar uma rede de apoio social de base comunitária,
segundo práticas lixo zero (Reutilizar, Reaproveitar,
Reparar e Compostagem/Hortas), organizando uma base de
dados que identifica indivíduos com saberes particulares,
reconhecido pelos seus pares, disponíveis para serem
formadores em 13 sessões de Workshops de aprendizagem e
partilha de práticas desperdício zero e reaproveitamento de
materiais. Ex: Pequenos arranjos de eletrodomésticos,
aproveitamento de tecidos ou/e ajustes de roupa, confeção
de comida saudável e processo de agricultura urbana,
produção de produtos de higiene pessoal e da casa, entre
outros. Visa-se assim, valorizar o que a comunidade já
sabe, acrescentando e partilhando esta sabedoria e pondo-a
ao seu serviço dos outros. Estes encontros serão
organizados em dois contextos: Escola e Bairro. Numa fase
posterior, avalia-se o interesse e vontade dos seus membros
de levar as suas dinâmicas e produtos até ao Mercado
(atv.2). Está prevista o acompanhamento de 3 potenciais
negócios locais de resposta ao bairro, avaliando a sua
pertinência e estrutura de continuidade. Será criada uma
rede de materiais especializadas para estes casos,
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sistematizando cada
impulsionadores.
Recursos humanos

oportunidade e capacitando os

Coordenador; Equipa técnica do projeto; Associação de Pais;
voluntários; parceiros :JF São Vicente e Misericórdia e
Renovar a Mouraria

Local: morada(s)

Campo de Santa Clara; Largo da Boa Hora, Rua do Passadiço,
Travessa do Convento de Jesus; Tv. Dos Lagares; Calçada do
Combro; Beco do Rosendo

Local: entidade(s)

JF.São Vicente; Agrupamento Escolas Passos Manuel; Centro
de Inovação da Mouraria e JF Misericórdia; Renovar a
Mouraria

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

- 5 fóruns com a comunidade, escolar e não só, para
auscultação da comunidade e identificação de quais os
problemas de resolução prioritária e maiores dificuldades
das famílias.
- 13 workshops nas valências a economia
circular
acompanhamento de 3 potenciais negócios locais,
para sistematização e divulgação
- Famílias mais
organizadas,que se sentem mais seguras a autónomas, capazes
de gerir o rendimento familiar com sentimento de pertença à
comunidade,
- Comunidade mais solidária, fortalecida e
atenta com vontade de ajudar, co-responsáveis pelos seus
pares, uma comunidade inclusiva .
- Aprendizagem e
promoção para a economia da partilha e de redução de lixo
gerado e a sua interação direta com ambiente, poupança e
saúde.
11055 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
209
1, 2

Mercado Poupança Lixo Zero
O Mercado pretende apoiar diferentes dinâmicas individuais
e coletivas de empreendedorismo social e de geração de
rendimento no território por um lado qualificando-o, por
outro proporcionando-lhe oportunidades de visibilidade em
espaço público. A partir da identificação de um conjunto
alargado de iniciativas locais na área do empreendedorismo
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e da geração de rendimento que acontecem no território.
Terá uma particularidade diferenciadora pelo cariz de
valorização económica pela aquisição, troca e/ou arranjo de
produtos, em função da poupança financeira e poupança
ambiental.
De realização mensal de um mercado, assente numa
lógica de economia circular e da partilha e lixo zero. Será
composto por 5 zonas distintas: i) zona de trocas, onde os
participantes podem doar objetos que não necessitem e
trazer outros que lhes façam falta, ii) zona de aprender a
fazer produtos do dia-a-dia em versão lixo zero. iii) zona
de produtos artesanais locais, onde se oferece produtos
sustentáveis das várias áreas do quotidiano, iv) zona de
contas Lixo Zero, onde se faz uma comparação económica
entre uma rotina de consumo normal e uma rotina de consumo
consciente com práticas lixo zero. v) zona multiusos, onde
se podem realizar pequenas expressões artísticas e/ou expôr
trabalhos realizados nas escolas, entre outras expressões
do bairro
Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Coordenador;
Equipa técnica do projeto;
Voluntários;
Apoio técnico e articulação com os parceiros formais e
informais
Campo de Santa Clara
Junta de Freguesia de S. Vicente
- 8 mercados da Poupança Lixo Zero realizados mensalmente,
integrando 15 participantes regulares;
espera-se contactar
com 80 visitantes por cada mercado, sendo que serão de
facto impactados com as soluções apresentados 25 pessoas
por Mercado;
- Aumento da apropriação do espaço público e
dinamização do Mercado de Santa Clara, valorizando uma
infraestrutura do território em prol da comunidade.
Produção de um Catálogo de boas práticas Poupança e Lixo
Zero, divulgando também os 15 participantes regulares dos
Mercados, partilhando as suas histórias de vida.
- Diminuir
o desperdício e potenciar respostas articuladas entre a
comunidade, incutindo o valor e benefícios pela poupança e
o consumo sustentável.
12792 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Mensal
1000

Objectivos especificos para que
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concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

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

2, 3

Hora da Poupança
Serão desenvolvidos conteúdos Hora da Poupança para
aplicação em sala de aula, no recreio e no laboratório Lixo
Zero (montado na EscMariaBarroso). Com o objetivo de
enraizar o tema da sustentabilidade com consistência, e
sensibilizar para cuidado do ambiente, qualidade de vida e
poupança. Pretende-se através•s de experiências práticas e
contacto direto com diversas realidades, problemas e
soluções, despertar para a importância da qualidade
ambiental, para o respeito, a tolerância e a
responsabilidade partilhada que nos permitem ser proativos
e participativos enquanto parte deste planeta. Serão
desenvolvidos ateliers ajustados às idades e currículo
pedagógico de cada ano escolar. Estas intervenções serão
dirigidas ao Jardim de Infância, 1o, 2o ,3º ciclo, com
sessões entre 45min e 60min, num total de intervenção na
escola de 67 sessões. Serão realizadas visitas ao
laboratório Lixo Zero, pelas diversas escolas e CAF da JF
Misericórdia e JF S.Vicente, para compreensão e
experimentação das máquinas de reciclagem manual de
resíduos plásticos e prototipagem de novos produtos. As
sessões Poupança e Lixo Zero, serão também animadas por
pais da Ass. Pais EB Maria Barros, em área como a
Nutrição, Leitura de Rótulos, Hábitos do Antigamente, Valor
do Açúcar, a Poupança, Hortas e Habitats.
Coordenador;
Equipa técnica do projeto,
Pais e
encarregados de educação
Parceiros JF S.Vicente e
Misericórdia.
Largo da Boa Hora, Trv. do Convento de Jesus, Rua da Chagas
Agrupamento de Escolas Passos Manuel (Esc. Básica Maria
Barroso e Gaivotas), JF S. Vicente / CAF
-67 ateliers realizados em sala e recreio/espaÃ§o exterior,
dirigidos ao 1Âº ao 3Âº ciclo
- 46 horas no LaboratÃ³rio
Lixo Zero instalado na EM Maria Barroso, distribuÃ-das em
sessÃµes mensais ao longo do projecto.
-ExposicÌ§aÌƒo e
divulgacÌ§aÌƒo dos trabalhos criativos realizados no
Ã¢mbito
LaboratÃ³rio Lixo Zero, SessÃµes em sala de aula
e recreio/espaÃ§o exterior
- ConteÃºdos pedagÃ³gicos
digitais, para disponibilizaÃ§Ã£o gratuita online.
SessÃµes de educaÃ§Ã£o ambiental e planificaÃ§Ã£o de
melhorias na escola Passos Manuel para a sustentabilidade
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ambiental dedicado ao 3Âº ciclo.
-Aumento de competeÌ‚ncias
em consumo consciente, ciclo de vida dos materiais,
prevencÌ§aÌƒo de producÌ§aÌƒo de lixo, reutilizacÌ§aÌƒo e
reciclagem.
- ReforÃ§o da rede colaborativa e educativa
entre pais dos alunos e escolas.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

11000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
370
1, 3

O Canto da Troca e da Poupança
O Canto da Troca será instalado num local apropriado e
permanente nas escolas do agrupamento e salas de CAFs de S.
Vicente e Misericórdia, para o qual já existe acordo com o
Agrupamento de Escolas. Este espaço autónomo, controlável e
de vigilância pelos membros/adultos da escola, funcionará
como um banco de bens permanente, cuidado por todos e
acessível a todos. Aqui será possível trocar brinquedos,
roupa, livros,material escolar e informático (mochilas,
sapatilhas, calculadoras, pens, etc…). Serão ainda
organizados momentos especiais de apresentação e
estabelecimento de regras para que os processos sejam
valorizados e interiorizados como uma boa prática no
futuro. Acreditamos que esta forma divertida e útil pode
responder também ao apoio direto às necessidades pontuais
das famílias, fomentando a poupança na gestão doméstica.
Todo o material de suporte utilizado na montagem e
sinalética dos cantos de trocas será também ele feito com
recurso a materiais reutilizados.
A ZWL em parceria com
a coordenação do Agrup. Escola Passos Manuel e as 2
Associações de Pais, serão responsáveis pelos bens iniciais
deste Cantos, no entanto a dinâmica prevê, que os alunos e
famílias, criem ciclos de entrega e recolha ao longo do
tempo.
Coordenador,
Equipa técnica do projeto,
Associação de
Pais,
Professores,
Alunos,
Parceiros
Funcionários de
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vigilância dos equipamentos.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Largo Doutor António de Sousa Macedo; R. Josefa de Óbidos;
Largo da Boa Hora; Rua das Chagas
JF Misericórdia; JF S. Vicente; Agrupamento de Escolas
Passos Manuel (Esc.Maria Barroso e Gaivotas)
- Serão criados 4 Cantos da Troca em locais já definidos em
parceria com o Agrupamento de Escolas - AEPM, considerando
a sua viabilidade, manutenção
e segurança: JF
Misericórdia, JF S. Vicente, EB Maria Barroso e na EB
Gaivotas, escolas integradas no AEPM. Espera-se, com esta
dinâmica, diminuir os custos das famílias com aquisição de
materiais escolares de apoio às aulas, roupa, material
informático etc.
- Estimular novas formas de consumo,
envolvendo as crianças e famílias em soluções de troca por
oposição à compra. A Escola ganha assim uma dimensão
importante como centro de apoio às famílias
- Será criado
uma ficha de atividade por cada Canto da Troca, para que
esta se torne uma ferramenta autónoma, facilmente
replicável, que qualquer pessoa pode promover junto de
outros pontos nos BIP - locais de emprego, condominio, rua.
4700 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Pontual
168
2, 3

Poupança do Bairro à Cidade
sta atividade central pretende ser garante da
sustentabilidade do projeto, incluindo ferramentas de
disseminação das atividades desenvolvidas e dinamizadoras
dos vários grupos comunitários mobilizados, quer parceiros
formais e informais, como outros atores sociais.
Pretende-se criar formas de disseminação e replicação
on-line sobre sustentabilidade, economia circular e de
partilha e poupança. Neste sentido está prevista a
compilação de conversas, entrevistas e recolhas editadas
para upload em canais de youtube e soundcloud. Estes
funcionarão como arquivo e memória disponível em podcasts,
online. Estes produtos pretendem promover o diálogo local e
entre territórios, convidando os beneficiários do projecto
a partilhar a sua experiência prática e alterações
adoptadas no âmbito da poupança e lixo zero. Serão também
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utilizados as ferramentas de comunicação através das redes
sociais- facebook e instagram.
Está ainda prevista a
produção de um vídeo documental de apresentação e
testemunho das atividades propostas, sob o mote: “Moro na
Mouraria e a minha poupança é…., Moro em São Paulo e poupo
ao fazer….., moro na Misericórdia e em casa aprendi a
poupar ao usar….”. Este vídeo, não será apenas um produto,
mas uma ferramenta de transformação identitária e empatia,
como resultado da transformação simples e à escala de cada
um.
Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Coordenador
Equipa técnica do projeto
Comunicação e
produção de imagem
Tv dos Lagares
Centro de Inovação da Mouraria
Como resultados identifica-se:
criar um polo aglutinador de
conteuÌ•dos on-line produzidos pela comunidade e os
parceiros do projeto.
- CriacÌ§aÌƒo de uma paÌ•gina web
dedicada aÌ€ Academia do Bairro (in)Comum, alojado no site
institucional da Zero Waste Lab, fazendo ponte com todas as
iniciativas comunitaÌ•rias em curso que cruzem o objetivo
da sustentabilidade ambiental.
- PublicacÌ§aÌƒo de 10
videos campanha Â“eu moroÂ… e poupoÂ…Â” ao longo do projeto
.- ProduÃ§Ã£o de um vÃ-deo documental das atividades do
projeto e impactos nas comunidades.
- DinamizaÃ§Ã£o de
conteÃºdos para as plataformas
Youtube e Soundcloud
10453 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
3500
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

9
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
2212

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de Intervenção Comunitário
2212

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Apoio administrativo
1056

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Associação de Pais da Escola Maria Barroso
160

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Associação de Pais da Escola Passos Manuel
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de Apoio do Agrupamento Passos Manuel
100

15

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntários da comunidae
120

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%)

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)

320

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

4927

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

3
Equidade

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

0

80

Nº de destinatários desempregados

225

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

250

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

10

Nº de destinatários imigrantes

50
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
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Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

3

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

6

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

5

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

2

Videos Campanha "Eu moro no bairro e
poupo ao fazer..."

10

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

21000 EUR

Encargos com pessoal externo

9600 EUR

Deslocações e estadias

200 EUR

Encargos com informação e publicidade

9380 EUR

Encargos gerais de funcionamento

9820 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

ZEWALAB ASSOCIAÇÃO LIX0
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de S. Vicente
Não financeiro
2500 EUR
Disponibilização gratuita da utilização Mercado Santa
Clara. 1 Técnico de apoio
Centro de Inovação da Mouraria
Não financeiro
1200 EUR
Disponibilização de salas e apoio à divulgação das
iniciativas
Associação Renovar a Mouraria
Não financeiro
2000 EUR
1 Técnico Social para a ligação a populações migrantes

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

50000 EUR
5700 EUR
55700 EUR
5247
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