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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Conversa Amiga

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

STC - Associação Serve the City Portugal

Designação

CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social,
CIPRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Ignição
EVIS - Piloto
4. Portugal Novo
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
33. Marquês de Abrantes
34. PRODAC

ODS 2030

Educação de Qualidade
Reduzir as Desigualdades
Síntese do Projecto

Fase de execução

A Escola de Voluntariado e Inovação Social-Piloto (EVIS)
tem o objetivo de ser um espaço de capacitação e cidadania
pela promoção de voluntariado e inovação, empoderando para
que os habitantes sejam ativos nas soluções para os seus
problemas, mas também melhorando outras competências úteis
na vida. O voluntariado é entendido como um motor
fundamental de modernização, de educação e formação, e do
fortalecimento da aprendizagem e de parcerias (Study on
Volunteeringinthe EU-Final Report,2010).

Fase de sustentabilidade

A Fase de Sustentabilidade prevê a inclusão de parceiros e
serviços:
- Parceiro Efetivo: com o pagamento de uma taxa
anual de 5 000€, os parceiros efetivos, com benefícios.
Parcerias Gerais: com o pagamento de uma taxa anual de 2
000€, permitem a sustentabilidade financeira do projeto e
recursos financeiros extra.
- Prestação de Serviços:
realização de ações de formação e consultoria (seja para
organizações ou pessoas individuais).

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1
Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A experiência da ACA em territórios BIP-ZIP bem como o
parceiro Serve The City, mostram que existe uma lacuna
evidente para tornar os habitantes desses territórios em
agentes de intervenção local, onde possam criar movimentos,
ações e soluções para os desafios dos seus territórios.
Porém, muitas das ações tem promoção externa, ainda que
procurem ir de encontro às fragilidades locais ou que
envolvem a população local.
Com iniciativas de voluntariado
de “bairro”, como o Espaço Comunitário em Marvila, Bairro
dos Alfinetes, foi possível identificarmos a necessidade de
envolver a comunidade em voluntariado e de como isso é uma
fator de empoderamento, participação e cidadania.
O
voluntariado é uma atividade de cidadania ativa e potencial
fator de empregabilidade pelo desenvolvimento de
competências. Porém é necessário desenvolver capacitação
neste tema para que o seu potencial seja atingido bem como
em metodologias que possibilitem a inovação social e
motivar para a sua prática. Se as pessoas forem capacitadas
a desenvolver projetos inovadores, vão encontrar novas
soluções para os problemas sociais, muitas vezes locais e
possíveis de serem resolvidos localmente. O voluntariado é
um dos recursos fundamentais quando se iniciam projetos de
inovação e empreendedorismo social, mas a população desses
territórios está excluída desta capacitação e oportunidades
que daí possam surgir.
Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens
O objetivo geral do projeto é desenvolver recursos na
comunidade por meio de capacitação e oportunidades nos
temas do voluntariado, inovação e empreendedorismo social à
população dos territórios BIP-ZIP (jovens e adultos),
incentivando a que se tornem agentes locais de intervenção.
O público em questão beneficiará também deste processo pois
voluntariado é considerado como estando fortemente ligado
tanto à aprendizagem não-formal e informal, e contribui
para o desenvolvimento pessoal, permitindo adquirir novas
competências, reforçando também a empregabilidade.
O
voluntariado é
uma expressão viva da cidadania ativa. É
uma força poderosa para mudança social, tanto para aqueles
que realizam o seu potencial através do voluntariado como
para a comunidade em geral. Por outro lado, a inovação é um
motor de desenvolvimento fundamental nas sociedades. Embora
ainda tímido na economia social e solidária, é cada vez
mais um meio de desenvolvimento de novas soluções. Assim,
tornar os temas “voluntariado” e “inovação” instrumentos
comuns terá um impacto profundamente positivo. O
público-alvo deste projeto (jovens mas podemos também
considerar adultos) beneficiará neste percurso de
capacitação para intervenção local, de acesso a meios
informáticos, competências e ferramentas para participar em
voluntariado ou desenvolver projetos de inovação social.
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Isso promove igualmente competências pessoais, sociais e de
empregabilidade (centrando nas educação não formal e
desenvolvimento de soft skill). Mas também na promoção de
competências criativas, competências técnicas, digitais, de
empreendedorismo e comunitárias via capacitação, relevante
para jovens e adultos. É ainda significativo o apoio na
educação que esta oportunidade oferece bem como prevenir o
abandono escolar. Este projeto centrar-se num território e
público que normalmente não tem acesso a estes temas pelo
que regularmente está excluído de encontrar as soluções
para os problemas dos seu territórios.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Implementar a Escola de Voluntariado e Inovação Social no
BZ 4. Portugal Novo. Este passo é essencial para criar o
local de referência para as ações de capacitação e
dinamização das atividades, planear e gerir o projeto.
O espaço será mantido pela ACA após o programa.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Reduzir a desigualdade no acesso à capacitação e
participação ativa na sociedade via voluntariado e inovação
social. Neste objetivo serão organizadas e executadas ações
de capacitação nos temas do voluntariado e inovação social.
A Fase de Sustentabilidade prevê a inclusão de parceiros e
serviços:
- Parceiro Efetivo: com o pagamento de uma taxa
anual de 5 000€, os parceiros efetivos permitem o bom
funcionamento da escola
- Parcerias Gerais: com o pagamento
de uma taxa anual de 2 000€, permitem a sustentabilidade
financeira do projeto e recursos financeiros extra.
Prestação de Serviços: realização de ações de formação e
consultoria (seja para organizações ou pessoas
individuais).

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição

Sustentabilidade

Ações de voluntariado nos BIP-ZIP propostos, nomeadamente
pela integração de formandos/as em atividades de
voluntariado local com a criação do programa “Voluntariado
de Bairro” ou pelo desenvolvimento de projetos próprios por
parte de formandos/as.
A manter pela entidade promotora e entidades parceiras.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
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

Recursos humanos

Planeamento e Instalação do Projeto
Nesta fase serão realizadas as obras de adaptação e
angariação dos recursos materiais e humanos necessários
para o Projeto. Será planeado o conjunto de atividades. O
projeto será também publicitado nesta fase.
1 Coordenador
1 Marketing
1 Arquiteto
Rua Maria de Lurdes Belchior Lote 21 Loja A
Portugal Novo
Instalações prontas para o inicio das atividades principais
e o planeamento das atividades a realizar.
15000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Semanal
1
1, 2

Capacitação
Realizar 8 Ações de capacitação entre:
Workshops e
Capacitação para o Voluntariado.
Workshops sobre inovação
social e financiamentos.
Curso de Desenvolvimento de
Projetos de Empreendedorismo Social.
1 Gestor de Formação
1 Coordenador
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4 Dinamizadores/as
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor

Rua Maria de Lurdes Belchior Lote 21
ACA e CASES
Conclusão com aproveitamento de pelo menos 80% dos/as
participantes.
33480 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Semanal
90
2

Voluntariado de Bairro
Esta atividade visa a Integração de formandos em atividades
de voluntariado local “Voluntariado de Bairro”.
Neste
campo, mediante a capacitação já promovida no Espaço da
Escola, aqui será a fase de envolvimento de participantes
da Escola, criando programas de voluntariado local para o
efeito.
Exemplo disso temos o Espaço Comunitário em Marvila
Bairro dos Alfinetes onde é necessário formar uma equipa de
10 voluntários para trabalhar na loja comunitária.
Outro
programa a necessitar é o "Cultivar Futuros", com base na
temática da agricultura urbana. Nas escolas EB23 Marvila e
EB1 o projeto procura diminuir o abandono escolar via
voluntariado .
Estas são iniciativas que necessitam da
Escola de Voluntariado e Inovação Social, porém outras
devem surgir a partir deste projeto.
1 coordenador/a
Quinta das Salgadas / Alfinetes
Marquês de Abrantes
PRODAC
Serve The City / outros parceiros locais
Espera-se conseguir envolver e manter envolvidos pelo menos
50% dos destinatários do projeto apresentado.
1500 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
60
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Gestor de Formação
774

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenação de Projeto
2064

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador/Capacitador (x4)
774

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Markting&Comunicação
688
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Arquitecto
344

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)

90

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

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)

70

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
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Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

50

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

8

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

1

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

23100 EUR

Encargos com pessoal externo

8680 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

1500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1700 EUR

Equipamentos

2000 EUR

Obras

13000 EUR

Total

49980 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Conversa Amiga
49980 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação Conversa Amiga
Financeiro
15000 EUR
Investimento próprio em obras e melhoramentos.
CASES
Não financeiro
1000 EUR
Cedência de Espaço gratuito.

Entidade

Serve The City

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição

5000 EUR
Recursos humanos internos alocados.

TOTAIS
Total das Actividades

49980 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

21000 EUR

Total do Projeto

70980 EUR

Total dos Destinatários

151

11

