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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REINSERÇÃO E APOIO SOCIAL

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Famílias Diferentes - Associação de Solidariedade Social

Designação

Alfalit - Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento

Designação

Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Espaço do B.E.M.
30. Condado
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Criar uma plataforma de empreendedorismo, baseada numa
cidadania ativa e responsável, e assente num sistema de
depósitos e levantamentos de bens e serviços essenciais
tendo em vista a formação e capacitação pessoal.
Pretende-se que cada utilizador desenvolva as ferramentas
necessárias ao seu desenvolvimento pessoal e da comunidade
em que está inserido, assumindo desta forma a sua
responsabilidade face à nova situação de pandemia.
Alargar o âmbito de intervenção do Espaço do B.E.M. para os
outros bairros de Marvila e à cidade de Lisboa, integrando
novos investidores e clientes, na plataforma de
empreendedorismo, com foco nas áreas de formação e troca de
bens e serviços

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

De acordo com as estatísticas do CEFP de Lisboa, no mês de
maio de 2020, em plena pandemia de Covid-19, Marvila é a
freguesia com o maior número de desempregados em Lisboa,
com 1791 casos registados, com os índices mais baixos de
escolaridade e o segundo maior número de utentes
sinalizados para o RSI. Estes fatores têm um impacto muito
negativo na perpetuação da pobreza sistemática e exclusão
social, agravados agora pela situação de confinamento e

1

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

restrições ao nível da interação social.
A ACRAS intervém
na freguesia de Marvila, com maior incidência no Bairro do
Condado, há mais de vinte anos, reconhecendo que é uma
freguesia multicultural, constituída por uma população
polarizada, por um lado com elevado número de idosos, mas
também com muitas crianças. Existem grandes carências a
nível económico e afetivo, assim como problemas de saúde
mental.
Nestes últimos 3 meses, como instituição, pudemos
verificar diariamente que se agravaram as necessidades a
nível de subsistência, tais como, dificuldades na aquisição
de bens de primeira necessidade, alimentação, deixando mais
evidentes grandes fragilidades ao nível da saúde, das
relações familiares e interpessoais, fruto do isolamento
social imposto.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Grupos vulneráveis
Estabelecer uma plataforma de intervenção com respostas
sociais inovadoras
ajustadas à realidade atual, com novos
formatos de intervenção. O B.E.M pretende que o indivíduo
vulnerável seja encarado como um cidadão ativo e seja o
agente promotor de mudança, através da estimulação da sua
criatividade e capacidade empreendedora aliada às suas
competências e
potencialidades de participação e
cidadania.
O Espaço do B.E.M. (Banco Empreendedor de
Marvila) proporcionará ferramentas e oportunidades para
desenvolvimento pessoal e empoderamento, para além de
oferecer à comunidade bens essenciais a valores indexados à
realidade sócio-económica individual, agora agravados pela
pandemia de Covid-19. Pretendemos que o B.E.M provoque
encontro e seja uma oportunidade onde cada pessoa, e cada
instituição possa participar, adquirir novas ferramentas, e
ser uma mais valia para a comunidade a que pertence.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Promover a participação de toda a comunidade, conjugando
potencialidades e fragilidades, superando preconceitos
sociais e promovendo a inclusão social através de uma
atitude positiva e empreendedora. O B.E.M. será o motor
para um cidadão e uma comunidade mais proativa na
construção de um bairro seguro e sustentável, famílias
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autónomas e uma freguesia mais coesa.
O B.E.M. é uma
plataforma de transações confiáveis, de investimento social
seguro, dado que o seu principal ativo é o capital humano.
O potencial de cada pessoa não fica anulado por momentos de
maior incerteza que atualmente atravessamos. Neste sentido,
a
missão do B.E.M. é potenciar o valor de cada indivíduo
através de um conjunto de formações e oportunidades que vão
de encontro às fragilidades e que reforcem a sua autonomia,
identidade e capacitação pessoal, numa ótica de
co-responsabilização social.
Sustentabilidade

Após a criação do B.E.M, é da responsabilidade da ACRAS a
gestão e expansão da plataforma, com base num sistema de
trocas de valores e partilhas, criando uma rede de
parcerias diversificada entre particulares e empresas para
a angariação de investimentos e realização de atividades na
comunidade. A continuidade do B.E.M será assegurada pela
associação e por outros stakeholders representados dentro e
fora da freguesia.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Valorizar o indivíduo através de um conjunto de produtos e
serviços de apoio direto às suas necessidades que reforce a
sua autonomia, identidade e capacitação pessoal. O fomento
da inclusão e do bem comum, fará com que o Espaço do B.E.M.
sirva a toda a comunidade, independentemente da sua
situação socioeconómica.
Pretende-se que o indivíduo seja
promotor de melhorias no seu percurso de vida e,
independentemente da sua condição socioeconómica, tenha
acesso a um conjunto de produtos e serviços que promove a
equidade social. O conceito de investimento pessoal no
B.E.M. promove o bem comum e afasta a noção de
assistencialismo, reforçando o valor de responsabilização
pessoal na edificação comunitária mais justa.

Sustentabilidade

O Espaço do B.E.M. será alargado aos restantes bairros de
Marvila, em parceria com a Junta de Freguesia e restantes
stakeholders, aproveitando o input dos clientes e
investidores, bem como os produtos e serviços realizados
nas atividades do Espaço Empreendedor.
A reutilização e
rentabilização dos recursos, potencializados pelo Espaço do
B.E.M., valoriza o capital das famílias, das instituições e
empresas, minimizando desperdícios e reduzindo a pegada
ecológica na cidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Espaço do Empreendedor
O B.E.M. permite que cada cidadão, empresa ou instituição
seja um utilizador, investidor ou ambos. A estratégia é
fazer o cruzamento entre as ofertas de cada investidor e os
produtos e serviços solicitados por cada utilizador,
otimizando os recursos disponíveis. A formação
personalizada será a ferramenta preferencial para a
capacitação de cada cliente. Estas serão nas áreas de:
alfabetização de adultos, português para estrangeiros, TIC,
artesanato, pequenos restauros, costura, cozinha económica
e sustentável, finanças pessoais, start-ups e prevenção de
comportamentos de risco. A equipa multidisciplinar também
fará encaminhamentos para outras entidades que já têm
respostas concretas desenvolvidas, como os GIP e I.E.F.P.,
por exemplo.
- 1 coordenador do projeto;
- 1 Gestor do B.E.M.;
- 1
Supervisor;
- 12
formadores pontuais para
workshops/ateliers e formação de competências;
- 1
Assistente Social;
- 20 voluntários.
Espaço do B.E.M., lojas sitas na Av João Paulo II, Lote
562, R/C, Lojas C e D, e na Rua Botelho de Vasconcelos Lote
557, 1º A Loja.
Instalações da ACRAS, na valência do
Centro de Apoio Social (Sala polivalente, 2 salas de
formação, 4 gabinetes de atendimento), sitas na Rua Botelho
de Vasconcelos Lote 560, 1º e 2º
Instalações da sede da
associação das Famílias Diferentes (Sala multiusos, 2
gabinetes de atendimento, auditório), Estrada da
Circunvalação, Lote 1, 1800-136 Olivais Norte, Lisboa
ACRAS, Famílias Diferentes
Promover a autonomia e o sentido de co-responsabilização
social, 170 pessoas no total.
Esperamos que 70% dos
inscritos na plataforma concluam a formação.
Mobilizar 10
voluntários da comunidade local para benefício local e na
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cidade.
Reforçar compromisso e empenho dos stakeholders
através do registo na plataforma e angariação de outros
stakeholders.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

26720 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
170
1

Espaço do B.E.M.
Valorizar o indivíduo através de um conjunto de produtos e
serviços de apoio direto às suas necessidades que reforce a
sua autonomia, identidade e capacitação pessoal. O fomento
da inclusão e do bem comum, fará com que o Espaço do B.E.M.
sirva a toda a comunidade, independentemente da sua
situação socioeconómica.
Pretende-se que o indivíduo seja
promotor de melhorias no seu percurso de vida e,
independentemente da sua condição socioeconómica, tenha
acesso a um conjunto de produtos e serviços que promove a
equidade social. O conceito de investimento pessoal no
B.E.M. promove o bem comum e afasta a noção de
assistencialismo, reforçando o valor de responsabilização
pessoal na edificação comunitária mais justa.
- 1 coordenador do projeto;
- 1 Gestor do B.E.M.;
- 1
Supervisor;
- 1 Psicólogo;
- 1 Médico;
- 1 Assistente
Social
- 20 voluntários.
Espaço do B.E.M., lojas sitas na Av João Paulo II, Lote
562, R/C, Lojas C e D, e na Rua Botelho de Vasconcelos Lote
557, 1º A Loja.
Instalações da ACRAS, na valência do
Centro de Apoio Social (Sala polivalente, 2 salas de
formação, 4 gabinetes de atendimento), sitas na Rua Botelho
de Vasconcelos Lote 560, 1º e 2º
ACRAS
Espera-se que 155 pessoas do bairro do Condado utilizem o

7

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Espaço do B.E.M., e que ao mesmo tempo sirva 50 pessoas da
cidade, fora do BIP/ZIP.
Esperamos que cada utilizador
tenha acesso, em média, 6 produtos e 1 serviço, por mês,
com vista a colmatar necessidades básicas mais prementes.
Perspectivamos que cada utilizador contribua, em média, com
10 produtos/ serviços em prol da comunidade, por mês.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

23020 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
155
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

15
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador do projeto
1645

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Gestor
1645

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer e comunicação
376
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Assistente operacional
376

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Psicóloga
188

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Médica
188

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Assistente Social
564

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Administrativa
188

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Supervisor
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Horas realizadas para o projeto

376

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não 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

7

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

325

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

50

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

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

15

Nº de destinatários mulheres

240

Nº de destinatários desempregados

200

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

40

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

80

Nº de destinatários imigrantes

40

Entidades Sociais e comerciais do
Condado

15
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

50
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Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

1

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

4

Nº de vídeos criados

12

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1

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

5

Antendimentos personalizados

750

Formações

170

Produtos e bens essenciais

7500

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

33320 EUR

Encargos com pessoal externo

3600 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

600 EUR
0 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5220 EUR

Equipamentos

7000 EUR

Obras
Total

0 EUR
49740 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE REINSERÇÃO E APOIO SOCIAL
49740 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

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

ACRAS
Não financeiro
14000 EUR
Cedência de instalações e equipamentos
Cedência de recursos
humanos
Famílias Diferentes - Associação de Solidariedade Social
Não financeiro
3380 EUR
Cedência de instalações e equipamentos, de viatura de 9
lugares
Cedência de recursos humanos
Alfalit ONG
Não financeiro
1518 EUR
Cedência de manuais e materiais de estudo
Cedência de
recursos humanos
Junta de Freguesia de Marvila
Não financeiro
1500 EUR
Encaminhamentos de moradores
Apoio logístico

TOTAIS
Total das Actividades

49740 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

20398 EUR

Total do Projeto

70138 EUR

Total dos Destinatários

325
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