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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Passa Sabi

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Designação

Associação de Moradores do PER 11

Designação

Acessível Êxito Associação

Designação

CADIn - Neurodesenvolvimento e Inclusão

Designação

Geração Com Futuro, Associação

Designação

Instituto Padre António Vieira

Designação

Cooptécnica - Gustave Eiffel CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão

Boas Práticas
Projeto de Referência

Designação
Edição
BIP/ZIP
Entidades

Descrição da boa prática

Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

78. De Dentro Para Fora
Programa BIP/ZIP 2018
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
Associação Para Onde (Parceira), Associação Passa Sabi
(Promotora), ACM - Alto Comissariado para as Migrações
(Parceira), Junta de Freguesia de Avenidas Novas
(Parceira), Acessível Êxito Associação (Parceira),
Instituto Padre António Vieira (Parceira)

Sedimentar o papel da Comunidade conforme as BP
implementadas com o intuito de fortalecer os BIPs
envolvidos na resposta sustentada e qualificada às suas
necessidades.2017 deu enfoque ao papel da Associação de
moradores como representante legítimo da comunidade, pólo
agregador de soluções e garante duma melhoria de vida e
2021 prova que esta é aposta necessária. Assim pretende-se
apoiar na apropriação destas soluções comunitárias,
educativas, de empreendedorismo e literacia os BIPs
parceiros.
Todos Cuidamos de Todos
21. Galinheiras - a) Ameixoeira b) Charneca
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35. Rego (Bairro de Santos e PER)
ODS 2030

Erradicar a Pobreza
Educação de Qualidade
Reduzir as Desigualdades
Síntese do Projecto

Fase de execução

TODOS CUIDAMOS DE TODOS responde localmente ao desafio
global da crise COVID19 reforçando a boa prática que
comprovou ser a comunidade a chave na governança. Assim,
perante a bagagem acumulada e as necessidades expressas
pela comunidade, desigualmente afetada, a PS e os parceiros
dos BIPs, irão implementar soluções locais e comprovadas,
garantindo um efetivo acesso à educação, formação,
informação e cultura, reforçando a coesão social, mitigando
os impactos negativos.

Fase de sustentabilidade

A sustentabilidade será garantida pelo cocriação,
envolvimento, confiança e autonomização que, social,
económica e culturalmente, permitirão uma plena apropriação
dos espaços, actividades e soluções consequentes. A
capacitação de multiplicadores gerará um protagonismo numa
cidadania envolvida e num cuidado do comum que ecoe num
sentido de pertença mais alargado. A dinamização local e
articulada da rede de parceiros permitirá, a longo prazo,
garantir resultados consolidados.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Estudos demonstram - Nutbeam,2021; Laverack,2020; Sinclair
& Vestrheim,2020; Laverack & Manoncourt,2015 que a
comunidade é a chave na resposta a pandemias de saúde
pública como a que vivemos atualmente. Nesse sentido, a
Passa Sabi que conta com uma longa experiência no
envolvimento e capacitação comunitária propõe-se criar uma
resposta com base nas suas reconhecidas boas práticas para
fortalecer o tecido comunitário no rescaldo da crise de
COVID19.
2/3 de um ano letivo académico foram perdidos em
todo o Mundo devido à pandemia, UNESCO 2021; 90% das
crianças e jovens em idade escolar no mundo tiveram a sua
educação prejudicada pela pandemia,Público;31% taxa de
retenção escolar em Portugal OCDE, 2015; 423,888 mil
desempregados inscritos no IEFP, Abril 2021.
Esta é a
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panorâmica duma epidemia que perdura. Esta crise foi uma do
seu tempo. Global. Contudo, os seus efeitos foram díspares
e evidenciaram os hiatos que preservam a desigualdade
social. As fragilidades e desigualdades que existiam foram
agravadas, quem era vulnerável está mais exposto. E a
solução é malha, rede, comunidade. A nossa capacidade de
resposta de proximidade e celeridade demonstra que o
principal antídoto é quem cuida, de perto e em laço. Assim,
propomos uma resposta em rede de BIPs, para fortalecimento
e capacitação de boas práticas comunitárias, de reforço de
aprendizagens e de oportunidades educativas, de promoção
cultural e do empreendedorismo local assim como numa aposta
na literacia de comunicação.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Família
Aumentar a resiliência comunitária fortalecendo e
reconhecendo o seu papel fundamental e regenerador que
permite que as comunidades mais vulneráveis não fiquem mais
desprotegidas. Como prova de validação das boas práticas
anteriormente implementadas, o objetivo deste projeto,
agora em mais BIPs parceiros, passa por criar uma dinâmica
participativa que através do ‘aprender, fazendo’, do
envolvimento recíproco e das sinergias inclusivas, gere uma
emancipação e autonomização colectiva que conduza a uma
sensação de orgulho identitário e contínua vontade de
participação e transformação. O plano de actuação proposto
permitirá uma potencialização da diversidade da comunidade
em prol da mesma, recolocando o holofote sobre os elementos
positivos que a valorizam e que promovem o seu bem estar e
que trazem ao tecido urbano uma riqueza e partilha
indispensáveis. Assim o nosso compromisso passa por:
garantir a melhor qualidade e diversidade nas respostas de
tempos livres e complementares, apostando num
desenvolvimento holístico dos jovens; apoiar a missão das
escolas e a resposta de educação de qualidade; promover a
literacia de comunicação e informação; aumentar o tecido
local de empreendedorismo; reforçar as práticas e a malha
de vizinhança; promover a agregação da comunidade em torno
de respostas às suas necessidades por si próprios
garantindo formação e capital humano. Este BZ Boas Práticas
é uma oportunidade de garantir uma intervenção social e um
desenvolvimento local de base comunitária sustentada por
ferramentas e propostas com resultados confirmados.
Queremos, aproveitando o sucesso da intervenção dos
anteriores BIP/ZIP no território, continuar um desenho de
uma impressão digital que promove a
desconstrução de
preconceitos e estigmas que acompanham a ostracização dos
‘bairros sociais’, transformando as limitações em
oportunidades pelo investimento mais importante:o humano. A
capacitação interpares e em rede será catalisadora de
perdurado valor acrescentado.

Objetivos Específicos de Projeto
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Descrição

Garantir a resiliência das famílias da comunidade,
promovendo a continuidade e aprofundamento duma intervenção
precoce e adaptada, através da proposição de
respostas
concretas, inovadoras e co-construídas que reforcem a
capacidade e o eco da resposta imediata às vertentes mais
fundamentais da vida fortemente
afetadas pela emergência
social pandémica que expôs as vulnerabilidades desta
população e da resposta que lhe chega. Pretende-se promover
uma coesão social
permanente considerando casuisticamente o
impacto da crise na população, garantindo qualidade,
humanidade, consideração e personalização das soluções,em
comunhão, propostas. Este objetivo concretiza os eixos de
solidariedade comunitária e apoio direto à comunidade (D e
C).

Sustentabilidade

Tendo em consideração o nosso diagnóstico anterior e,
atentando ao percurso da
intervenção da Passa Sabi no
território do BIP, o impedimento de destruição de qualidade
de vida e acesso socioeconómico e de direitos fundamentais
são cruciais, neste tempo de crise, porque funcionam como
fatores protetores perante a pobreza e a, consequente,
exclusão social. A capacitação célere e
articulada da
comunidade perante uma abrupta mudança de paradigma social
e económico é a mais fundamental forma de garantir que as
famílias mantêm a
estabilidade e a confiança necessárias à
ultrapassagem deste período de incerteza e desafio. Sabemos
que uma família segura é o mais fundamental reduto da
coesão social e da manutenção da base da sociedade e, por
conseguinte, do
mais certo investimento e garante da
permanência dos efeitos das soluções encontradas no futuro
duma comunidade estável, resiliente, com acesso e coesa.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Reforçar as sinergias e a teia de parcerias da Associação
no planeamento e
implementação de projectos dirigidos às
comunidades promovendo uma externalização
das dinâmicas e
pontes que contribuam activamente para uma pertença
crescente a
uma sociedade alargada, a um espaço territorial
mais abrangente e a um tecido
social mais diversificado
criando relações de reciprocidade que transbordem os
limites geográficos dos PER. Pretende-se com este projecto,
suas propostas de
actividades, rede de parceiros e
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consequentes sinergias, gerar uma renovação da imagem
destes BIPs em concreto, dos bairros sociais em geral, uma
mitigação das barreiras físicas e conceptuais em torno de
ambos e ainda gravar no mapa da
malha humana e urbana a
identidade, a voz e o papel destes lugares e pessoas tantas
vezes tomadas como “invisíveis” numa lógica que integra só
o que é homogéneo descurando a riqueza da mais valia de
relações diversificadas que
contrariam o comum, o
confortável e o homogéneo. Esta actuação pretende uma
emancipação pioneira que pretende desafiar conceitos
sociais, estigmas culturais e preconceitos cristalizados,
gerando uma construção social
consciente e coerente.
Sustentabilidade

As intervenções, serviços, acções e investimentos têm a
pretensão de mobilizar recursos, entidades e públicos
geradores de laços, que pela sua natureza inovadora e
impacto, terão uma repercussão continuada no tempo e no
espaço, com
aproveitamento de públicos mais alargados e
distintos, garantindo uma sustentabilidade co-construída e
assimilada. A continuidade será garantida pela
rede,
apropriação do impacto e criação duma cultura de pertença
eco das acções promovidas.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Garantir uma rede de qualidade de prevenção que antecipa
percursos de baixo
rendimento escolar ou mesmo de abandono,
fomentando a inclusão através duma
articulação de respostas
locais que interagem institucionalmente permitindo a
visibilidade, representatividade e ligação direta entre os
beneficiários e as
instituições locais que providenciam os
serviços necessários, garantindo que
cada beneficiário do
projeto é considerado no seu todo e na sua
individualidade.
A metodologia de triangular sinergias entre necessidades,
comunidade e
organizações responsáveis por providenciar,
permite uma criação de redes
interdependentes que uma vez
iniciadas, se autopreservam e promovem quando
saudavelmente
impulsionadas. A nossa proposta de trazer à mesa inovadoras
respostas para problemas complexos que, na sua
desconstrução e manuseamento
cirúrgico, permitem
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desconstruir, dando lugar a uma nova forma de estar, que
quando implementada, pela sua autenticidade, permanecerá
como organismo vivo,
contando com os agentes de mudança que
os beneficiários do projeto são para a
comunidade
envolvente em geral.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

CriAtividade

Descrição

Capacitação para a implementação de boas práticas no
reforço educativo através dum eixo de participação baseado
numa programação formativa que visa capacitar a comunidade
dos BIPs através da promoção de valências que desenvolvem o
potencial de cada pessoa enquanto pertencente a um espaço
comum. Esta intervenção pressupõe a dinamização de 3
momentos distintos de capacitação não-formal que incidem
sobre competências que reforçam as ligações interpessoais,
interculturais, interétnicas e intergeracionais, tendo por
base o estímulo do indivíduo entre pares. A metodologia
baseada na experiência integra uma abordagem de
participação activa.
Apoio ao Estudo - resposta de
acompanhamento de tutorias académicas para cada jovem. Um
jovem, um explicador. Considerando o sucesso evidenciado,
propomos formalizar esta vertente de trabalho diário, de
modo a que cada criança tenha um tutor que acompanha, de
um-para-um, todo o seu desempenho escolar,.
Academia dos
Valores - Programa diária de educação não-formal para a
formação em direitos humanos, objectivos desenvolvimento
sustentável, cultura geral, mindfullness, competência
intercultural, inteligência emocional, comunicação
não-violenta, disciplina positiva dirigida a crianças,
jovens e famílias;
Aprender, Aprende-se - atividade mensal
de programação neurocognitiva para o apoio ao estudo das
crianças e jovens a ser implementada pelo parceiro CADin
nos BIPs parceiros e com recurso à plataforma de
voluntários parceira Para Onde.

Recursos humanos

Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa
e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do
Projecto;
Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro;
Especialista e técnico do CADIN; Voluntários Para Onde?;
Técnicos Para Onde?; Agrupamentos de Escolas; Técnicos das
demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.

Local: morada(s)

As atividades serão realizadas no Galinheiras, Nascimento
Costa e Carlos Botelho; Bairro do Rêgo, nomeadamente no PER
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A, onde se localizam as lojas disponibilizadas pelo IPAV, a
sede da Associação, a sede da Incubadora Social Ubuntu Rua Marciano Henriques da Silva, 40C, 40B, 32B, 30C. Assim
como, nos espaços públicos e comuns, nomeadamente nalguns
dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Páteo Passa Sabi.
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Associação Passa Sabi, Geração com Futuro, Associação
Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60
Apropriação de uma das mais importantes respostas
educativas comunitárias: o apoio à aquisição de educação de
qualidade.Valorização do potencial individual de cada
morador, pelo seu percurso, potencial e projecto de vida.
Promoção positiva da sua auto-imagem e auto-conceitos
enquanto agentes de mudança e peças cruciais e envolvidas
nas suas famílias, lotes, bairro, freguesia e sociedade em
que se inserem.
Potencialização das diferenças enquanto
riquezas e elementos agregadores da diversidade.
Envolvimento e criação de laços promotores de coesão social
e estreitamento da malha urbana local. Necessidades da
Comunidade identificadas
supridas pela capacitação; 100% do
envolvimento dos parceiros; Criação duma maior integração
social; Redução de cerca de 40% da desocupação da população
e uma diminuição dos conflitos existentes entre vizinhos;
Redução do absentismo escolar pela valorização dos
percursos individuais académicos e de vida dos jovens;
Apoio directo às famílias cujas crianças são mais
vulneráveis a percursos de insucesso escolar e cujo efeito
pandémico mais desprotegeu e acentuou lacunas. A Academia
dos Valores como ocupação dos tempos livres; o apoio ao
estudo como reforço das aprendizagens e o Aprender,
Aprende-se, como garante de capacitação para a autonomia e
sucesso.
11460 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, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16,
Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês
24
Diário
220
1, 2, 3

iPERativo
Conjunto de actividades dirigidas à construção comunitária
de resiliência na vizinhança dos lotes dos PER dos BIPs com
vista ao
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reforço da coesão entre vizinhos, no objectivo do
respeito mútuo porta-a-porta através da partilha de
necessidades comuns e procura de soluções partilhadas que
co-responsabilizem todos os moradores pelo bem-estar
colectivo, promovendo uma cidadania activa e um sentido de
pertença e orgulho na imagem do bairro,
elevando os níveis
de conforto, desvanecendo as tensões sociais e promovendo a
solidariedade e entreajuda.
Esta actividade prevê a
auscultação das necessidades, interesses e expectativas dos
moradores, numa perscrutação porta-a-porta através da
implementação do diagnóstico VITAL SIGNS com o intuito de
sensibilizar e congregar esforços para a criação dum Fórum
Comunitário. Inspira o teu Vizinho - atividade promovida em
parceria com as Mentes Empreendedoras com o intuito de
premiar a vida em comunidade com atos inspiradores em
cadeia relembrando que foi esta a mais importante durante
os confinamentos por COVID.
Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma

Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa
e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do
Projecto;
Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro;
Técnico do Projecto; Equipa Passa Sabi; Técnicos das demais
entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.
As atividades serão realizadas Galinheiras, Nascimento
Costa e Carlos Botelho; no Bairro do Rêgo, nos espaços
comuns e
habitacionais, nomeadamente dos diversos PER e
ainda, onde se localizam as
lojas disponibilizadas pelo
IPAV e a sede da Associação - Rua Marciano
Henriques da
Silva, 40C.
Associação Passa Sabi, Geração com Futuro, Associação PER
11
Através da proximidade de envolvimento, construção de
confiança e da intervenção relacional, pretende-se uma
melhoria na auto-gestão e organização dos espaços privados
e comuns para um melhor aproveitamento de toda a
comunidade. Promoção da higiene, limpeza e cuidado da coisa
pública promovendo uma mais harmoniosa convivência
comunitária, melhoria da imagem do bairro, maior
significação do sentido de pertença individual e colectivo
e reforço das relações de vizinhança entre moradores,
comerciantes, visitantes, turistas e
transeuntes.
9740 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, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16,
Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês
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24
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

Mensal
190
1, 2

Rêgo em Rede

Descrição

Construção de pontes externas ao bairro através de
dinâmicas colectivas, culturais e artísticas que tornem
visível uma parte da cidade normalmente ostracizada pelo
estigma.
A cultura, pelo seu valor de expressão humana e
de promoção de convívio e lazer, viu o seu valor de bem de
1a necessidade confirmado quando, em situação de
confinamento, o seu acesso tradicional foi impedido. Assim,
em rede, e numa dimensão de replicação de boas práticas,
iremos promover a capacitação em programação cultural e
organização de eventos criando, em rede, um formato do
Cultura no Bairro: programação cultural para promoção do
acesso à arte, trazendo ao bairro a cultura através de
encontros improváveis nos diferentes BIPs: cinema, artes
circenses, teatro, dança e outras intervenções
artísticas/Cultura nas Avenidas: plano cultural de difusão
da cultura originária nos BIPs procurando a exposição de
toda a riqueza e autenticidade enraizada nas comunidades,
contribuindo para a desconstrução de preconceitos,
consciência cívica e melhoria da coesão social. Esta
programação pretende levar artes a lugares de renome. Esta
atividade contribui para o alcance das metas dos Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável nº 1 (1.4 - Igualdade de
acesso e 1.5 - Resiliência a vulnerabilidades sociais), 10
(10.2 - promover a inclusão social) e 17 (17.17 - Promover
Parcerias efetivas).

Recursos humanos

Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa
e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Tecnico do
Projecto;
Equipa Passa Sabi;Voluntarios Passa Sabi; IPAV;
Consultoria de Comunicação;
Junta de Freguesia das Avenidas
Novas; Líderes Comunitários de Associações Parceiras;
Grupos artísticos e culturais; Tecnicos das demais
entidades parceiras formais e informais envolvidas ao longo
do projecto;

Local: morada(s)

As atividades serão realizadas no Galinheiras, Nascimento
Costa e Carlos Botelho; Bairro do Rêgo, nomeadamente no PER
A, onde se localizam as lojas disponibilizadas pelo IPAV, a
sede da Associação, a sede da Incubadora Social Ubuntu Rua Marciano Henriques da Silva, 40C, 40B, 32B, 30C. Assim
como, nos espaços públicos e comuns, nomeadamente nalguns
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dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Páteo Passa Sabi.
Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Passa Sabi; IPAV; Incubadora Social Ubuntu; Associações
Parceiras; Junta de
Freguesia das Avenidas Novas; Geração
com Futuro, Associação Moradores PER 11 - BIPS
21,35,57,59,60
Com este eixo de intervenção pretende-se responder ao
desigual acesso cultural e à lacuna de respostas inclusivas
e adaptadas às famílias perante uma realidade muitas vezes
inacessível que permite o entretenimento e o lazer, ao
mesmo tempo que é um fator protetor da saúde mental.
Pretende-se a concepção de
novos centros de criação e
exposição cultural, assim como, de criação de conhecimento
e conteúdos de consciência coletiva. Olear um efetivo
acesso à cultura responde à pretensão de promover a
inclusão através da arte, da coesão
e do convívio social,
através da criação de novos espaços de valor acrescentado e
do alargamento de horizontes que reforçam o imaginário
criativo, elevam os níveis de bem-estar das famílias e por
conseguinte, da comunidade, ao mesmo tempo que promovem o
derrube de barreiras imaginárias de distanciamento entre
pessoas, classes e formas culturais. O acesso equitativo e
real permite validar realidade múltiplas na criação de um
tecido social diversificado e, por isso, mais rico e apto.
Desmistificar estigmas e acrescentar pontos de vista a
narrativas lineares, não só melhora significativamente a
vida no território
como promove um clima positivo de
desenvolvimento pessoal intimamente correlacionado com o do
desenvolvimento local.
9440 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12,
Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 18, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês
24
Mensal
340
1, 2

Bússola
Inspirado em duas metodologias comprovadas e em experiência
de implementação – IKAMVA YOUTH e Gulbenkian Aprendizagem
Teach for Portugal, a Bússola visa levar à escola local
mentores locais da comunidade numa lógica inovadora de
educação interpares com o objetivo de acompanhar, em
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mentorias holísticas, dentro da escola e dentro e fora de
sala, o percurso do jovem no seu todo, servindo também como
garante de respostas, de novas perspetivas e apoio na
clarificação de dúvidas, assim como um elemento seguro, de
proximidade, de representatividade e mediador equitativo
para a sua realidade contextual no universo escolar, que
possa garantir o seu bem-estar, a melhoria da sua vida na
Escola e reforçar as aprendizagens. A implementação passará
por um período de diagnóstico, capacitação e articulação
com os parceiros tendo o objetivo de se criar uma boa
prática replicável dirigindo-se o piloto aos diferentes
BIPs deste projeto.
Recursos humanos

Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa
e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do
Projecto;
Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro;
Especialista e técnico do CADIN; Voluntários Para Onde?;
Técnicos Para Onde?; Agrupamentos de Escolas; Técnicos das
demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.

Local: morada(s)

As atividades serão realizadas no Galinheiras, Nascimento
Costa e Carlos Botelho; Bairro do Rêgo, nomeadamente no PER
A, onde se localizam as lojas disponibilizadas pelo IPAV, a
sede da Associação, a sede da Incubadora Social Ubuntu Rua Marciano Henriques da Silva, 40C, 40B, 32B, 30C. Assim
como, nos espaços públicos e comuns, nomeadamente nalguns
dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Páteo Passa Sabi.

Local: entidade(s)

Associação Passa Sabi, IPAV, Geração com Futuro, Associação
Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60

Resultados esperados

Este eixo pretende dar uma resposta às barreiras no acesso
à educação de qualidade, no rescaldo das paragens letivas
em contexto do Coronavírus. Com o intuito de
colmatar as
diferenças de taxas de sucesso escolar e reforçar o
trabalho de par para par entre jovem e tutor, sabemos, de
experiência anterior, que
privilegiando uma relação de
afeto sólida e consistente e um acompanhamento
académico
personalizado e contínuo, por pessoas das etnias de
referência das crianças e caras conhecidas da comunidade,
as garantias de pertença, bom desempenho e envolvimento da
criança/jovem, aumentam exponencialmente. Estas
metodologias de proximidade e adequação permitirão aos
jovens encarar o processo de ensino-aprendizagem com maior
motivação e sucesso nas suas conquistas
escolares. Os
resultados esperados desta intervenção pressupõem uma
inclusão social, representativa e educativa plena, com
espaço para a unicidade de cada criança,
garantindo a
prevenção de risco futuro de abandono escolar,
desinvestimento académico e formativo e empobrecimento do
percurso pessoal. Esta resposta sólida, comprovada

13

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

internacionalmente e contemporânea dará efetivo apoio aos
jovens que se deparam com grandes
desafios e muitas
incertezas relativamente ao futuro. Esta prática será
também levada em capacitação para os BIPs parceiros para
co-construção, apropriação e adaptação local.
Valor
Cronograma

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

12230 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, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16,
Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês
24
Diário
120
1, 2, 3

Clube Passa Sabi
Criação do clube comunitário de atividades para crianças e
jovens frequentarem Sábados de manhã na comunidade com
acesso a diferentes temáticas de competências - desporto,
culinária, artes plásticas e manuais, palestras
inspiracionais, cinema, debates, dança, meditação,
ferramentas técnicas e tecnológicas, entre outras dinamizado por um mediador comunitário jovem que será
capacitado e integrado para o efeito com o objetivo de
criar uma resposta comunitária para o isolamento de
respostas lúdicas e culturais de que os BIPs sofrem. A
capacitação e implementação desta atividade piloto será em
conjunto pelas 3 associações de moradores nas suas
comunidades - Passa Sabi, PER 11, Geração com Futuro.

Recursos humanos

Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa
e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do
Projecto;
Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro;
Especialista e técnico do CADIN; Voluntários Para Onde?;
Técnicos Para Onde?; Agrupamentos de Escolas; Técnicos das
demais entidades parceiras envolvidas ao longo do projecto.

Local: morada(s)

As atividades serão realizadas no Galinheiras, Nascimento
Costa e Carlos Botelho; Bairro do Rêgo, nomeadamente no PER
A, onde se localizam as lojas disponibilizadas pelo IPAV, a
sede da Associação, a sede da Incubadora Social Ubuntu Rua Marciano Henriques da Silva, 40C, 40B, 32B, 30C. Assim
como, nos espaços públicos e comuns, nomeadamente nalguns
dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Páteo Passa Sabi.

Local: entidade(s)

Associação Passa Sabi, IPAV, Geração com Futuro, Associação
Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60
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Resultados esperados

Valor
Cronograma

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Pretende-se a capacitação da população jovem local para
assumirem a liderança e a dinamização comunitária numa
lógica de sustentabilidade e coesão social. 100% do
envolvimento dos parceiros; Criação duma maior integração
social; Redução de cerca de 40% da desocupação da
população, diminuição dos conflitos existentes entre
vizinhos e resposta juvenil ao ócio tentador de situações
de desvio; Promoção pela
capacitação duma diminuição da
desocupação e desemprego feminino, especialmente da
comunidade minoritária - afrodescendente e cigana;
oportunidade de valorização de percursos que dêem resposta
à comunidade cigana desintegrada das redes formais.
5600 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17,
Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Semanal
60
1, 2, 3

.COM
Formação de líderes comunitários intensivo, promovido pela
rede de parceiros Passa Sabi, nos conceitos e ferramentas
fundamentais à criação e gestão de uma associação de
comunidade com especial enfoque à cobertura de eventos e
atividades dos projetos para criação de conteúdos digitais
e de comunicação e imagem dos projetos.
Consistirá em dois
momentos:
- Formação in loco em conceitos básicos e tudo o
que é necessário para organizar, planear e sustentar uma
associação, as suas atividades e o seu desenvolvimento.
Cobertura de eventos e atividades pontualmente a decorrer
nos diferentes locais dos BIPs com formação de líderes
comunitários em literacia digital e de comunicação,
garantindo uma apropriação.
- Desenho da estratégia de
comunicação em rede com os moradores e parceiros locais.
Formação em edição de vídeo, imagem, artes gráficas
digitais, calendarização digital e outras temáticas
relacionadas, necessárias a uma ativação bem sucedida de
ferramentas que permitam a demonstração de resultados e a
interação e criação com diferentes públicos apoiantes das
missões das Associações.
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Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7

Moradores do Bairro do Rêgo, Galinheiras, Nascimento Costa
e Carlos Botelho; Coordenador do Projecto; Técnico do
Projecto;
Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro;
Estagiários e técnica da Gustave Eiffel; Voluntários Para
Onde?; Técnicos Para Onde?; Técnicos das demais entidades
parceiras envolvidas ao longo do projecto.
As atividades serão realizadas no Galinheiras, Nascimento
Costa e Carlos Botelho; Bairro do Rêgo, nomeadamente no PER
A, onde se localizam as lojas disponibilizadas pelo IPAV, a
sede da Associação, a sede da Incubadora Social Ubuntu Rua Marciano Henriques da Silva, 40C, 40B, 32B, 30C. Assim
como, nos espaços públicos e comuns, nomeadamente nalguns
dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Páteo Passa Sabi.
Associação Passa Sabi, IPAV, Geração com Futuro, Gustave
Eiffel, Associação Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60
Promoção da comunicação das associações e criação de
resiliência comunitária na capacitação, emponderamento e
apropriação dos projetos da comunidade pela comunidade
gerando autonomia e independência. Capacitação em todos os
temas fulcrais à autogestão e sustentabilidade das missões
comunitárias. Garantia de investimento e reforço do tecido
local.
8300 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 10, Mês 11, Mês 12,
Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 18, Mês 20, Mês 22, Mês 24
Mensal
105
1, 2

Caça-Mitos

Descrição

Série de episódios videográficos para dismistificar
preconceitos e demonstrar as discriminações múltiplas com
determinadas populações e contextos. Este ciclo pretende
criar contundentes narrativas que demonstram em vídeo vidas
paralelas comparando sempre existência/ausência de
privilégio, discriminação, desigualdade, diferentes
dimensões comunitárias, nomeadamente pobreza financeira, de
habitação, discriminação racial, de género, de idade, de
capacidade, família pobre/rica, literacia/iliteracia, mãe
solteira/adolescente/adulta... Parceria com canal de
comunicação para campanha de divulgação e sensibilização
com partilha de alternativas de boas práticas equitativas.

Recursos humanos

Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro; Estagiários
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e técnica da Gustave Eiffel; Voluntários Para Onde?;
Técnicos das demais entidades parceiras envolvidas ao longo
do projecto.
Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8

As atividades serão realizadas no Galinheiras, Nascimento
Costa e Carlos Botelho; Bairro do Rêgo, nomeadamente no PER
A, onde se localizam as lojas disponibilizadas pelo IPAV, a
sede da Associação, a sede da Incubadora Social Ubuntu Rua Marciano Henriques da Silva, 40C, 40B, 32B, 30C. Assim
como, nos espaços públicos e comuns, nomeadamente nalguns
dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Páteo Passa Sabi.
Associação Passa Sabi, IPAV, Geração com Futuro, Gustave
Eiffel, Associação Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60
Sensibilização da população em geral para temas invisíveis;
criação de empatia humana para que nos reconheçamos como
humanos mas com contextos diferentes; visibilidade da
invisibilidade; representatividade; esclarecimento e
criação de massa crítica sobre questões que têm vindo a
fracturar a sociedade polarizada; resiliência comunitária e
emponderamento com histórias contadas na primeira pessoa e
com dignidade; capacitação comunitária na produção e
comunicação em vídeo; envolvimento juvenil nos processos de
design e construção.
4260 EUR
Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11, Mês 13, Mês 15,
Mês 17, Mês 19, Mês 21, Mês 23, Mês 24
Mensal
50
2

Saberes para Troca

Descrição

Plataforma informal de troca de produtos e serviços
permitindo uma ligação directa entre quem procura e quem
oferece, promovendo a consolidação de relações através da
permuta e procura que gera a dinamização da economia local.
Trata-se de uma criação de uma rúbrica semanal de
'fazedores locais' dos diferentes BIPs para divulgação nas
redes sociais da rede de associações parceiras com o
intuito de promover o empreendedorismo, o negócio de base
local e capacitar na divulgação. Será conteúdo construído
para divulgação nas redes sociais.

Recursos humanos

Equipa Passa Sabi, PER 11 e Geração com Futuro; Estagiários
e técnica da Gustave Eiffel; consultor Mentes
Empreendedoras; Técnicos das demais entidades parceiras
envolvidas ao longo do projecto.
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Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

As atividades serão realizadas no Galinheiras, Nascimento
Costa e Carlos Botelho; Bairro do Rêgo, nomeadamente no PER
A, onde se localizam as lojas disponibilizadas pelo IPAV, a
sede da Associação, a sede da Incubadora Social Ubuntu Rua Marciano Henriques da Silva, 40C, 40B, 32B, 30C. Assim
como, nos espaços públicos e comuns, nomeadamente nalguns
dos espaços BIP/ZIP, como o Parque e Páteo Passa Sabi.
Associação Passa Sabi, IPAV, Geração com Futuro, Gustave
Eiffel, Associação Moradores PER 11 - BIPS 21,35,57,59,60
Através da proximidade de envolvimento, construção de
confiança e da
intervenção relacional, pretende-se uma
melhoria na auto-gestão e organização
dos espaços privados
e comuns para um melhor aproveitamento de toda a
3620 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 10, Mês 11,
Mês 12, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês
22, Mês 23, Mês 24
Semanal
45
1, 2

Escolinha da Internet
Formação intergeracional em redes sociais e ferramentas
digitais criada em conjunto pelos 'formandos' e
'formadores' com o objetivo de capacitar a população mais
idosa, muito numerosa na comunidade local do BIP 35, em
ferramentas atualmente peremptorias para a comunicação e
fundamentais no combate ao isolamento. Esta formação será
desenvolvida com apoio na criação de materiais por parte
dos estagiários da Gustave Eiffel, com a colaboração dos
jovens da comunidade que frequentam a Associação e que vão
ser os formadores e dos idosos que identificaram esta como
sendo uma necessidade sua e precisam de ajuda sendo os
'formandos'. Garante-se assim uma resposta necessária,
local e comunitária que fortalece os laços intergeracionais
e garante que os melhores conhecedores entregam valor aos
mais vulneráveis nesta situação.
Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Estagiários
e técnica da Gustave Eiffel; Técnicos das demais entidades
parceiras envolvidas ao longo do projecto.
Bairro do Rêgo, nomeadamente no PER A, onde se localizam as
lojas disponibilizadas pelo IPAV, a sede da Associação, a
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sede da Incubadora Social Ubuntu - Rua Marciano Henriques
da Silva, 40C, 40B, 32B, 30C. Assim como, nos espaços
públicos e comuns, nomeadamente nalguns dos espaços
BIP/ZIP, como o Parque e Páteo Passa Sabi.
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10

Associação Passa Sabi, IPAV, Gustave Eiffel
Diminuição do isolamento social; criação de laços
intergeracionais comunitários; fortalecimento da coesão e
tecido social; promoção de competências contemporâneas e
importantes para a resiliência em situações como as atuais
de possibilidade de confinamento, isolamento e
distanciamento social; emponderamento nos jovens a serem
agentes de mudança desde muitos novos fazendo uso daquelas
que são naturais ferramentas para a sua vida.
6300 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 12, Mês 15, Mês 18, Mês 19,
Mês 22, Mês 23
Mensal
40
1, 2

Feira do Bairro

Descrição

Criação de um evento mensal de mercado de empreendedores e
negócios locais no Bairro. Acontecerá todos os meses.
Iniciará com um levantamento local de todos os parceiros
que gostariam de fazer parte e dos seus produtos/serviços
para divulgação. Passará pela criação de uma equipa local
comunitária que acompanhará todo o processo e fará
divulgação do evento. Culminará com o momento mensal de
feira e divulgação da mesma.

Recursos humanos

Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Voluntários
Para Onde?; Técnicos das demais entidades parceiras
envolvidas ao longo do projecto.

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

Bairro do Rêgo - BIP 35
Associação Passa Sabi, IPAV, Junta de Freguesia das
Avenidas Novas, Para Onde?
O objectivo passa por dar visibilidade, criar e aumentar a
rede de consumo local, fazer comunicação e divulgação dos
produtos e serviços com o objetivo de promover o tecido
económico local e garantir uma resiliência do produto local
diminuindo as emissões de carbono, fortalecendo a economia
local e criando laços comunitários.
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Valor
Cronograma

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 11
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

4800 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17,
Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23
Mensal
100
1, 2

Passaporte Gastronómico
Criação e divulgação de um passaporte gastronómico para
promoção da restauração local gravemente impactada pela
pandemia de COVID19. Inicialmente, haverá um levantamento
dos parceiros locais que gostariam de fazer parte e depois
da angariação será decidido, em conjunto, que benefícios
fará sentido dar aos consumidores de forma a promover o
consumo na rede local criada. A ideia é a a adesão a uma
rede de resiliência económica local para fortalecer o
consumo de proximidade e dar a conhecer aos consumidores
negócios locais com vantagens associadas.
Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Mentes
Empreendedoras; Técnicos das demais entidades parceiras
envolvidas ao longo do projecto.
Bairro do Rêgo - BIP 35
Associação Passa Sabi, IPAV, Junta de Freguesia das
Avenidas, IPAV
Aumento do consumo local; resiliência do tecido de pequenos
empreendedores locais e familiares; apoio à retoma
económica das atividades mais afectadas pela pandemia e
confinamentos da epidemia de COVD19;
5080 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12, Mês 13,
Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês
21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Mensal
60
1, 2
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Actividade 12

Nu bai pa Universidadi

Descrição

O maior desafasamento que existe entre a comunidade BIP e
não BIP é o grau de instrução. O abandono escolar,
percursos descapitalizados de formação, resultantes em
empregos precários e mal remunerados. Esta atividade
pretende criar um ciclo de formações sobre acesso ao ensino
superior e outras alternativas de reforço académico que
possam blindar os futuros dos jovens da comunidade. Esta
atividade terá diferentes momentos:
1. Levantamento das
questões, dúvidas e obstáculos ao processo;
2. Criação e
divulgação da formação de acesso ao ensino superior:
portais, cursos, conteúdos, áreas, notas, datas, médias,
documentação, matrículas, bolsas, etc.
3. Sessões
inspiradoras com profissionais de áreas diversificadas;
4.
Acompanhamento no estudo e preparação para as fases de
exames nacionais;
5. Apoio no acesso a estágios e outras
experiências de capacitação e formação que possam apoiar no
decisão de futuro;

Recursos humanos

Equipa Passa Sabi, jovens da comunidade BIP35; Universidade
locais; Agrupamentos Escolas;

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

Valor
Cronograma

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Associação Passa Sabi, Rua Augusto Abelaira, loja 10 C
Associação Passa Sabi, IPAV, Agrupamento de Escolas, Rede
de Universidade Locais, Estagiários Gustave Eiffel
Promoção do acesso a percursos mais instruídos e
resilientes; desmistificação da dificuldade de acesso ao
ensino superior e qualificado; aumento da proximidade e
mentoria de jovens que vêm barreiras e precisam de apoio na
identificação de soluções; aumento do nível de educação
comunitária; criação de networking para jovens que sentem
que não pertencem ao mundo do ensino superior; diminuição
do desemprego e desqualificação; diminuição da pobreza;
aumento da auto-estima, auto-confiança e resiliência
perante os obstáculos.
10200 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12, Mês 13, Mês 14, Mês 15, Mês 16, Mês 17,
Mês 18, Mês 19, Mês 20, Mês 21, Mês 22, Mês 23, Mês 24
Semanal
70
1, 3
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Actividade 13
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Direito por Linhas Tortas
Proposta de formação para as famílias em conceitos base de
acesso a diferentes áreas da vida que envolvem conhecimento
da lei ou de direitos e deveres fundamentais cujo
desconhecimento pode comprometer o futuro e a inclusão
social da família. Para esta atividade contamos com os
nossos parceiros informais PLMJ que vai desenvolver os
materiais de formação mediante os temas identificados pela
população e pelos técnicos da PS como sendo mais
necessários. Nomeadamente, arrendamento, fiscalidade,
laboral, documentação, responsabilidades parentais, multas,
dívidas, seguradoras, resolução de conflitos de
proximidade, entre outras.
Equipa Passa Sabi, moradores da comunidade BIP35; PLMJ;
estagiários Gustave Eiffel; parceiros técnicos da rede do
consórcio.
Associação Passa Sabi, Rua Augusto Abelaira, loja 10 C
Associação Passa Sabi, IPAV, PLMJ
Aumento do conhecimento dos direitos e deveres dos
cidadãos; desobstrução burocrática e de transparência do
acesso a bens e serviços básicos de vida em sociedade;
aumento da resiliência e autonomia comunitária no acesso à
informação e à escolha informada; diminuição da
discriminação; diminuição da iliteracia; aumento da
cidadania consciente e massa crítica.
7800 EUR
Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 15, Mês 16, Mês 17, Mês 20, Mês 21, Mês 24
Mensal
80
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

24
Constituição da equipa de projeto
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador de Projecto
1200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnido de Projecto
2400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnido de Projecto
1200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Monitor
1880

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Mediador Social
2000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Estagiário Profissional
1700

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Estagiário Profissional
980

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Estágio Curricular
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Estágio Curricular
2100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
2100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
1800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
220

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
180

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%)

4

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

3

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

1204

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

3312

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

8
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

8

Nº de destinatários mulheres

424

Nº de destinatários desempregados

478

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

380
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Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

320

Nº de destinatários imigrantes

160

Grupos Vulneráveis do Território
Alargado BipZip

860

Público Externo dos Parceiros das
Atividades

682
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

4

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

2

Nº de intervenções no espaço público

2

Nº de publicações criadas

11

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

32

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

8

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

2

Distribuição Local

6

Marca Local

2

Logótipos

4

Materiais de Formação

8

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

49420 EUR

Encargos com pessoal externo

19110 EUR

Deslocações e estadias

5640 EUR
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Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

6660 EUR
12300 EUR
4900 EUR
800 EUR
98830 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Passa Sabi
98830 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

Entidade
Tipo de apoio

Associação Passa Sabi
Não financeiro
13000 EUR
Disponibilização de recursos físicos e técnicos como
computadores, máquina
fotográfica, telemóvel, gymbal,
projector.
Instituto Padre António Vieira
Financeiro
12320 EUR
Disponibilizacoo de equipamento e consumiveis (€300);
utilizacao de impressora (€150); fotocopias (€300);
consultoria (€90/dia*4X/mes=€86400) ; apoio logistico as
actividades (€150*24meses=€3600); apoio contabilistico
(€120*24meses=€2880); apoio informatico (€50/mes*24
meses=€1200).
Associaciacao Para Onde?
Não financeiro
5000 EUR
Apoio logistico e tecnico atraves da disponibilizacao de
voluntarios da base de dados, assim como formacao tecnica e
intervencao nos projectos desenvolvidos localmente, num
valor equivalente a um Bootcamp Para Onde por ano de
projeto.
Cooptécnica - Gustave Eiffel CRL
Não financeiro
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Valor
Descrição

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

11520 EUR
Apoio logistico e tecnico atraves da disponibilizacao de
apoio e consultoria ao nivel da implementacao da rede de
estagios e apoio comunitario versados nas atividades nos
diferentes BIPs. (€80*144h)
Junta de Freguesia das Avenidas Novas
Não financeiro
8110 EUR
Consultoria tecnica e assessoria no valor de € 4000;
Material de divulgação:€2000 Euros; Apoio logistico: €2110
Mentes Empreendedoras
Não financeiro
6000 EUR
Consultoria técnica e apoio ao desenvolvimento da atividade
em empreendedorismo comunitário e de vizinhança (€150*44h).
PLMJ Sociedade de Advogados
Não financeiro
8680 EUR
Criação da formação 'Direito por Linhas Tortas', conteúdos,
ferramentas e material. Consultoria técnica e
especializada.

TOTAIS
Total das Actividades

98830 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

64630 EUR

Total do Projeto
Total dos Destinatários

163460 EUR
1480
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