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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas e
Vulneráveis

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Marvila

Designação

Instituto de Apoio à Criança

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

JUMP
30. Condado
31. Armador
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
33. Marquês de Abrantes
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Desenvolver as atividades projetadas, junto de uma
população frágil, vítima de desigualdades de oportunidades,
violência doméstica e falta de recursos económicos.
Muitas
das crianças têm na sua génese famílias disfuncionais.
Com
este projeto pretendemos minorar e prevenir situações de
risco, designadamente o abandono e insucesso escolares, a
desigualdade social, a falta de recursos tecnológicos e
formação digital, promovendo a aquisição de novas
competências e o empreendorismo jovem.
O projeto está pensado para se manter ativo por 3 anos.
Após o apoio do BIPZIP a associação garantirá a
continuidade do projeto através de formações pagas,
webinars, loja social, escola de artes e organização de
eventos.
As atividades acima mencionadas serão
desenvolvidas em parceria com empresas privadas que
fornecerão produtos e serviços à loja social e às escolas
de artes e formação digital.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Área Metropolitana de Lisboa (AML) tem das taxas de
retenção e desistência escolar mais altas do país, segundo
dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e
Ciência (DGEEC).
Lisboa é uma zona de grande pressão
urbanística, onde as escolas têm naturalmente muitos
alunos, integradas em áreas sociais com muitas
dificuldades. E, como se sabe, todos os problemas sociais
se refletem na escola.
De 13 de março a 17 de abril foram
registados 1.105 crimes de violência doméstica, muitos na
presença de crianças e jovens.
Mais de 1000 crianças
desapareceram em 2019, segundo dados da PJ.Muitas das fugas
têm como causa a violência doméstica.
Um em cada cinco
alunos não tem computador em casa e 5% das famílias com
crianças até aos 15 anos não tem Internet, segundo dados
veiculados pelo Ministério da Educação ao Expresso.Ora, em
Marvila este problema é enorme fruto das condições
económicas em que muitas crianças vivem.
Segundo o
Diagnóstico Social de Lisboa 2017-2010, a saúde mental é
uma área prioritária, havendo a necessidade de alargar as
redes de apoio nesta área.
Em 2019 os casos de abuso sexual
de crianças, na maioria raparigas, ascenderam a mais de
1000 ( RASI), sendo fundamental a educação parental, o
planeamento familiar e acima de tudo a existência de
gabinetes de apoio
local às crianças vítimas deste crime,
apoio que também se traduz na formação e apoio á procura de
soluções profissionais para a vida das vítimas.
Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens
O objetivo geral do Projeto é dotar as crianças e jovens
dos bairros mais desfavorecidos de instrumentos que os
capacitem para um futuro pessoal, escolar e profissional
diferente daquele a que muitos já se resignaram. Igualar
oportunidades e apoiar a criança e a família de forma
holística, abarcando o apoio escolar, a cultura, e a saúde
mental.
Todas estas vertentes são fundamentais para o
equilíbrio, a capacidade de resiliencia, empatia,tolerancia
e sucesso do ser humano, e claramente, para um percurso
normal de vida em que a solidariedade se torna num pilar
das vidas das pessoas que foram apoiadas na hora certa.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
4
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Descrição

Apoiar e preparar os Jovens para o mercado de trabalho,
ajudando-os na aquisição de competências profisionais,
humanas e organizacionais, nomeadamente nas áreas ligadas
às tecnologias de informação - software (office) e
plataformas digitais - bem assim como formá-los para
prepararem o seu curiculo, melhores práticas
comportamentais nas entrevistas de emprego e forma de
apresentação pessoal.Terão também formação ambiental e
agricultura urbana.
No fundo,queremos dotá-los de condições
que os conduzam ao auto-emprego e à necessária visão de
negócio e empreendedorismo.
Só com ferramentas adequadas os
jovens dos bairros acima assinalados, terão as mesmas
possibilidades de integração nos vários sectores de
actividade local, aumentando a empregabilidade com a
criação de postos de trabalho, de promover a economia
local, apoiando também a economia social visando a sua
total integração na sociedade e no mercado de trabalho, em
condições de igualdade com outros jovens com outras
condições socio-economicas.

Sustentabilidade

Ações de formação pagas serão uma das vertentes que
sustentarão o projeto. A Galileu é uma empresa de formação
altamente credenciada cujas formações são conhecidas.Os
cursos online no âmbito do projeto para a população em
geral serão pagos à APCD, de forma a que aquele tenha
continuidade e possa ser replicado.Os proventos das
formações revertem parcialmente para o JUMP.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Promover a cultura e a arte através de uma escola de artes
onde as crianças e jovens poderão explorar as suas aptidões
artísticas com a formação ministrada por artistas e uma
aula mensal de conservatório. A escola terá canto, musica e
dança, inicialmente.
Todas as atividades vão ser publicitadas online com
promoção e marketing digital no Instagram e Facebook.
A
venda de aulas online ministradas pelos próprios artistas,
cursos completos e workshops vão ser vendidos online e em
colégios privados revertendo parte das receitas para o
JUMP.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Instalar dois espaços sociais, um com produtos alimentares
e afins que os alunos de agricultura urbana plantam,um
espaço de cafetaria com uma marca de café líder do mercado
e um espaço com artigos de baixo custo. Em todos, as
pessoas poderão adquirir os bens essenciais, bem assim como
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desfrutar de um saudável convívio com amigos e vizinhos, a
preços inferiores aos praticados no mercado, promovendo o
apoio directo às famílias no acesso a bens essenciais.
Este
objectivo pretende promover uma aproximação entre todas as
pessoas, reforçando uma efectiva melhoria nas relações
entre a comunidade, ajudando-os a melhorar a sua
auto-estima e integração na cidade, criando um clima
favorável ao desenvolvimento pessoal e à capacidade de
todos se inter relacionarem de forma sã e construtiva.
Sustentabilidade

A sustentabilidade desta actividade reside na venda dos
produtos que, embora sejam comercializados a preços baixos
, terão necessariamente uma margem associada ao projecto
que permita garantir a sua continuidade como, de facto, se
pretende.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Formação Digital Office
Nos bairros acima identificados existe uma percentagem
preocupante de insucesso e abandono escolar. Os parcos
recursos sócio-económicos de famílias disfuncionais, onde é
frequente existir violência doméstica em toda a sua
extensão e, onde muitos jovens se sentem marginalizados,
levam a que muitos se desinteressem completamente da sua
formação académica.
Para combater esta situação preocupante
esta candidatura pretende leccionar as matérias inerentes
aos anos que os participantes frequentam, de acordo com
suas idades, na sua maior parte ministradas por professores
do ME naturalmente qualificados para o efeito. A maior
parte do acesso aos conteúdos é feito à distância através
dos meios e recursos tecnológicos - meios informáticos e
aceso à internet-.
Pretende-se ministrar formação em
software - programas do office - e plataformas digitais,
dada por empresa certificada e reconhecida pela sua
qualidade e ligação à Microsoft.
Nos dias de hoje, todos os
jovens devem ter formação nestas àreas, como meio
indispensável à sua formação e possibilidade de adquisição
de novas competências, visando a sua autonomia e garantindo
uma formação continua já que, no âmbito das tecnologias, a
evolução é constante e obriga a uma atualização quase
permanente.
Formadores certificados Galileu
1 coordenador de Projeto
Rua Botelho Vasconcelos 559, 1950-157 Lisboa

6

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Associação de Reformados do Bairro do Condado
56 sessões de formação
50 jovens com diploma Galileu em
Microsoft Office e Teams
2 webinars com participação de
melhores alunos
1 concurso para melhor aluno Galileu JUMP
com formação paga no valor de 3500,00€ e estágio
11940 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
Semanal
50
1

Formação cultural
Promover a cultura e a arte através de uma escola de artes
onde as crianças e jovens poderão explorar as suas aptidões
artísticas com a formação ministrada por artistas e uma
aula mensal de conservatório. A escola terá canto, musica e
dança inicialmente.
1 Coordenador geral desta actividade
3 formadores

Local: morada(s)

Rua Botelho Vasconcelos 559, 1950-157 Lisboa

Local: entidade(s)

Associação de Reformados do Bairro do Condado

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Dos 50 jovens previstos que enriqueçam os seus
conhecimentos, que encontrem aptidões que desconheciam, que
aumentem a sua auto-estima e confiança e que sintam que
podem lutar pelos seus sonhos.
O melhor aluno de canto
gravará um dueto com o professor, permitindo-lhe poder
seguir vida na área da musica,
O mesmo acontecendo com a
musica/guitarra
O mesmo acontecendo com o teatro, com a
dança e com a cerâmcia.
Os alunos verão os seus nomes
inscritos e participarão, em concertos locais, em peças de
teatro e na venda das suas obras em cerâmica.
10475 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
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9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Semanal
50
2

Loja Social
Instalar uma loja social, um com produtos
cultivados
pelas hortas do JUMP e uma cafetaria com uma marca de café
líder do mercado. Em ambos as pessoas poderão adquirir os
bens essenciais, bem assim como desfrutar de um saudável
convívio com amigos e vizinhos.
Pretende-se promover uma
aproximação entre todas as pessoas, reforçando uma efectiva
melhoria nas relações entre a comunidade, ajudando-os a
melhorar a sua auto-estima e integração na cidade, criando
um clima favorável ao desenvolvimento pessoal e à
capacidade de todos se inter relacionarem de forma sã e
construtiva.Criar-se-á um posto de trabalho.O resto da loja
funciona com voluntários.
1 colaborador contratado a termo por período de 6 meses,
renovável
Voluntários

Local: morada(s)

Rua Botelho Vasconcelos 559, 1950-157 Lisboa

Local: entidade(s)

Associação de Reformados do Bairro do Condado

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Espera-se que a venda de produtos permita sustentar a
actividade. Ainda que os preços praticados sejam baixos,
será fixada uma margem para que o projecto possa ser
sustentável.
16103 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
Mensal
250
3

Atividades Lúdicas e Pedagógicas
Proporcionar o acesso de crianças e jovens identificados
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pelo Projeto JUMP às sessões de desenvolvimento de
competências pessoais e sociais ministradas pela equipa do
IAC.
Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Professores do ensino básico e secundário (destacados pelo
ME)
Psicólogos SOS Criança
Animadores socio-culturais IAC
Assistente social IAC
Avenida João Paulo II, Lote Nº 561, N.º 6
1950-154 Lisboa
Instituto de Apoio à Criança
50 crianças apoiadas nas atividades letivas
50 crianças com
apoio psicológico e social
50 crianças a participar em
atividades ludicas
1840 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
Semanal
50
1

Ambiente e agricultura urbana
Formação ambiental ministrada por formador habilitado com
apoio em materiais pedagógicos da Valorsul, promovendo-se o
respeito e a educação ambiental.
Na area da agricultura
urbana a formação será dada por formador das Hortas LX, com
licenciatura em agricultura biológica, tendo por objetivo
estimular a capacidade de produzir alimentos e criar
pequenos negócios.
2 formadores

Local: morada(s)

Rua Botelho Vasconcelos 559, 1950-157 Lisboa

Local: entidade(s)

Associação de Reformados do Bairro do Condado

Resultados esperados

50 jovens com diploma em formação ambiental
50 jovens com
diplomas em agricultura urbana
Produção e colheita feita
pelos alunos e vendida na loja social
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

9642 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
Mensal
50
1, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

8
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Patrícia Cipriano
600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Filomena Correia
600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

José Manuel Bicho
140

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

André Maciel
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Horas realizadas para o projeto

90

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Galileu
180

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Luís Lucena e Vale
90

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

10 voluntários
600

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%)

1

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

1

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

50

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

400

1
Equidade

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

0

80
0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

350

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

20

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

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

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

10

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

11113 EUR
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Encargos com pessoal externo
Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

29150 EUR
1750 EUR
0 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1500 EUR

Equipamentos

6487 EUR

Obras
Total

0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas e
Vulneráveis
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Instituto de Apoio à Criança
Não financeiro
2500 EUR
Realização atividades ludicas e pedagogicas
Associação de reformados do Bairro do Condado
Não financeiro
1200 EUR
Cessão gratuita de instalações
ValorSul S.A
Não financeiro
1000 EUR
Folhetos e material didatico para formação ambiental

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR
4700 EUR
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Total do Projeto
Total dos Destinatários

54700 EUR
450
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