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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

AGROBIO - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

AGRICOOPBIO- COOPERATIVA DE PRODUTORES BIOLÓGICOS, CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Agric.Biológica - Reinserção Social
24. Quinta do Olival
25. Cruz Vermelha
26. Pedro Queiróz Pereira
38. Quinta do Morgado
39. Quinta das Laranjeiras
40. Casal dos Machados
52. Paço do Lumiar
56. Alfredo Bensaúde
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

A AGROBIO em colaboração com as Juntas de Freguesia
pretende identificar grupos vulneráveis (em situação de
desemprego de longa duração, risco de exclusão e sem
abrigos) com o intuito de prestar formação teórica e
prática sobre produção e comercialização de produtos
biológicos com vista à inserção no mercado de trabalho:
Sessões teóricas de enquadramento; Sessões práticas em
contexto de trabalho (Hortas e Mercados Agrobio); Estágio
subsidiado em quintas e Mercados Agrobio.
Após 12 meses de execução, os destinatários do projeto
obtiveram novas competências e instrumentos laborais que
irão auxiliar o seu acesso ao mercado de trabalho. Através
deste projeto irão aumentar a sua perspestiva de
empregabilidade na área da produção e comercialização de
produtos agrícolas. Os destinatários irão procurar a
autonomia pessoal e financeira.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Existem grupos vulneráveis (em situação de desemprego de
longa duração, risco de exclusão e sem abrigos) nas zonas
identificadas. Nestes grupos é frequente haver uma baixa
perspectiva de empregabilidade, tendo em conta os contextos
sócio-económicos em que vivem. Existe um fraco apoio ao
emprego e ao auto-emprego. É importante formar, capacitar e
autonomizar estes grupos para o mercado de trabalho.
Promover Competências e Empreendedorismo
Grupos vulneráveis
O projeto consiste na formação e capacitação laboral em
agricultura biológica de grupos vulneráveis (em situação de
desemprego de longa duração, risco de exclusão e sem
abrigos) identificados pela Juntas de Freguesia do Lumiar e
dos Olivais. Pretende-se que, com a ajuda dos
intervenientes da cadeia do setor da agricultura biológica,
aumentar as perspectivas de empregabilidade destes grupos
vulneráveis. O projeto consiste na criação de 2 turmas
(Lumiar e Olivais): 1º Criação e Preparação da Formação
(Recolha bibliográfica, Criação de conteúdos teóricos,
Montagem dos cursos teóricos, Montagem - Sessões PráticasEspaço horta, Aquisição de material informático, Montagem Sessões Práticas - Mercados); 2º Sessões teóricas (1 Sessão
- Produção e 1 Sessão -Comercialização) para cada turma; 3º
Sessões práticas (8 Sessões Práticas - Produção e 4 Sessões
Práticas - Comercialização) para cada turma; 4º Estágio
subsidiado (1mês) em contexto de trabalho, com perspectiva
de empregabilidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Criação e Preparação de Conteúdos Formativos, adaptados a
grupos vulneráveis:
- Criação de conteúdos teóricos
Montagem dos cursos teóricos
- Montagem - Sessões PráticasEspaço horta
- Montagem - Sessões Práticas - Mercados
- Obter condições adequadas de aprendizagem
teórico-prático;
- Desenvolver conteúdos enquadráveis ao
maior número de participantes;
Criar e aplicar
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materiais didáticos passíveis de aplicar no processo de
aprendizagem no âmbito das temáticas relacionadas com a
Agricultura Biológica;

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Formação Teórica e Prática para grupos vulneráveis.
Reforçar as competências pessoais e profissionais com vista
ao mercado de trabalho.
- 4 Sessões Teóricas - Produção
- 4
Sessões Teóricas - Comercialização
- 16 Sessões Práticas Produção
- 8 Sessões Práticas - Comercialização (Mercados
AGROBIO)

Sustentabilidade

- Adquirir conhecimentos teóricos sobre produção e
comercialização de produtos biológicos;
- Promover o
envolvimento dos grupos vulneráveis na área da produção e
comercialização de produtos biológicos, motivando e
consciencializando sobre o mercado de trabalho;
- Formação
teórica de grupos vulneráveis tendo em vista a sua
empregabilidade no mercado de trabalho;
- Favorecer a
troca de saberes com o objetivo de criar novas
competências, tendo em vista a autonomia;
- Reforçar as
respostas educativas profissionalizantes e as competências
pessoais;
- Sensibilizar para a importância da formação ao
longo da vida e a adaptação e reconversão profissionais,
sobretudo dos grupos mais excluídos do mercado de trabalho;
- Adquirir conhecimentos práticos sobre produção e
comercialização de produtos biológicos;
- Reforçar as
competências profissionais através de sessões práticas em
contexto de trabalho;
- Promover a igualdade de
oportunidades e o combate a todas as formas de
discriminação, favorecendo a mobilidade, a acessibilidade e
a integração social dos mais desfavorecidos;
- Fomentar o
empreendedorismo e o autoemprego, criando as condições e as
ferramentas necessárias;

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Oportunidade de trabalho em contexto de estágio subsidiado
com vista à inserção no mercado de trabalho e com
perspectiva de empregabilidade.
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Sustentabilidade

- Promover competências e espírito empreendedor através do
estágio em contexto de trabalho
- Desenvolvimento de boas
práticas pessoais e comunitárias
- A troca de experiências
com outros colaboradores com o objetivo de criar novas
competências, tendo em vista a autonomia.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Criação e Preparação da Formação
Recolha bibliográfica
Criação de conteúdos teóricos
Montagem dos cursos teóricos
Montagem - Sessões PráticasEspaço horta
Aquisição de material informático
Montagem Sessões Práticas - Mercados
Jaime Ferreira Rec. Interno
António Lopes Rec. Interno
Pedro Frias Rec. Interno
Marta Batista Rec.Interno
Alameda das Linhas de Torres, nº277, 1750-145 Lisboa
AGROBIO
- Obter condições adequadas de aprendizagem teórico-prático
- Desenvolver conteúdos enquadráveis ao maior número de
participantes
Criar e aplicar materiais didáticos
passíveis de aplicar no processo de aprendizagem no âmbito
das temáticas relacionadas com a Agricultura Biológica
11005 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Diário
20
1

Sessões teóricas
1ªTurma - Lumiar:
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2 Sessões Teóricas - Produção
2 Sessões
Teóricas - Comercialização
2ªTurma - Olivais:
2 Sessões
Teóricas - Produção
2 Sessões Teóricas - Comercialização
Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Jaime Ferreira Rec. Interno
António Lopes Rec. Interno
Pedro Frias Rec. Interno
Marta Batista Rec.Interno
Junta de Freguesia do Lumiar (Alameda das Linhas de Torres
156, 1750-149 Lisboa) e Junta de Freguesia dos Olivais
(Lote C 1849-, R. Gen. Silva Freire 28, Lisboa)
Junta de Freguesia do Lumiar
Junta de Freguesia dos Olivais
- Transmitir conhecimentos teóricos sobre produção e
comercialização de produtos biológicos;
- Promover o
envolvimento dos grupos vulneráveis na área da produção e
comercialização de produtos biológicos, motivando e
consciencializando sobre o mercado de trabalho;
- Formação
teórica de grupos vulneráveis tendo em vista a sua
empregabilidade no mercado de trabalho;
- Favorecer a
troca de saberes com o objetivo de criar novas
competências, tendo em vista a autonomia;
- Reforçar as
respostas educativas profissionalizantes e as competências
pessoais;
- Sensibilizar para a importância da formação ao
longo da vida e a adaptação e reconversão profissionais,
sobretudo dos grupos mais excluídos do mercado de trabalho;
3268 EUR
Mês 4, Mês 7
Pontual8
20
2

Sessões Práticas
1ªTurma - Lumiar:
8 Sessões Práticas - Produção - Horta
4
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Sessões Práticas - Comercialização - Mercados AGROBIO
2ªTurma - Olivais:
8 Sessões Práticas - Produção - Horta
4
Sessões Práticas - Comercialização - Mercados AGROBIO
Aquisição de material para hortas, ferramentas e tendas de
mercado.
Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Jaime Ferreira Rec. Interno
António Lopes Rec. Interno
Pedro Frias Rec. Interno
Marta Batista Rec.Interno
AGRICOOPBIO - Serviço Externo
Junta de Freguesia do Lumiar (Alameda das Linhas de Torres
156, 1750-149 Lisboa) ; Junta de Freguesia dos Olivais
(Lote C 1849-, R. Gen. Silva Freire 28, Lisboa) ; Mercados
AGROBIO
Junta de Freguesia do Lumiar
Junta de Freguesia dos Olivais
Mercados AGROBIO
- Adquirir conhecimentos práticos sobre produção e
comercialização de produtos biológicos;
- Reforçar as
competências profissionais através de sessões práticas em
contexto de trabalho;
- Promover a igualdade de
oportunidades e o combate a todas as formas de
discriminação, favorecendo a mobilidade, a acessibilidade e
a integração social dos mais desfavorecidos;
- Fomentar o
empreendedorismo e o autoemprego, criando as condições e as
ferramentas necessárias;
17874 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 7, Mês 8
Semanal
20
2

Estágio subsidiado
Estágio subsidiado durante 1 mês com vista à inserção no
mercado de trabalho e com perspectiva de empregabilidade.
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- Aquisição de equipamento de proteção individual e
ferramenta.
- Subsídio de alimentação e deslocação
(Encargos gerais de funcionamento)
Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Jaime Ferreira Rec. Interno
António Lopes Rec. Interno
Pedro Frias Rec. Interno
Marta Batista Rec.Interno
AGRICOOPBIO - Serviço externo
Quintas de Produtos Biológicos
Mercados AGROBIO
Associados Agrobio
Mercados AGROBIO
- Promover competências e espírito empreendedor através do
estágio em contexto de trabalho
- Desenvolvimento de boas
práticas pessoais e comunitárias
- A troca de experiências
com outros colaboradores com o objetivo de criar novas
competências, tendo em vista a autonomia
16199 EUR
Mês 6, Mês 9
Diário
20
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Formação
400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Formação
400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Administrativo
400

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%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

20

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

20

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

0

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

0
Equidade
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Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

20

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

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

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

4

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)

0

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

23696 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias

3400 EUR

Encargos com informação e publicidade

1500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

15500 EUR
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Equipamentos
Obras
Total

4250 EUR
0 EUR
48346 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

AGROBIO - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica
48346 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

AGRICOOPBIO- COOPERATIVA DE PRODUTORES BIOLÓGICOS, CRL
Não financeiro
220 EUR
A Agricoopbio - Cooperativa de Produtores Biológicos, está
empenhada na promoção e comercialização de produtos
biológicos a nível nacional. Tem desenvolvido alguns
projetos no sentido de incrementar a produção agrícola
nacional através dos seus associados. No entanto, é muitas
vezes confrontada pelos seus associados sobre a dificuldade
de obter mão-de-obra nacional, quer em fase de produção
quer em fase de comercialização.
É pois, com
naturalidade, que encara este apoio financeiro, na
esperança que haja uma nova vaga de profissionais em
agricultura biológica.

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

48346 EUR
220 EUR
48566 EUR
80
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