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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Futebol Clube Recreativo do Rossão

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe

Designação

Junta de Freguesia de Marvila

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir
ODS 2030

Ignição
O Rossão sonha, a sala estudo nasce
33. Marquês de Abrantes
Educação de Qualidade
Reduzir as Desigualdades
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Criação de uma sala de
estudo, para as crianças e jovens
que praticam desporto no FCRR (Futebol Clube Recreativo
do Rossão).
Esta sala estará dotadas de meios técnicos,
computadores impressoras, Internet, de forma a que possa
ser minimizada a falta dos mesmos na casa dos nossos jovens
mais vulneráveis.
Esta sala é sustentável pois há Pais que trabalham e
gostariam de ter no bairro uma espécie de ATL onde possam
ter os seus filhos em segurança.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O
FCRR(Futebol Clube Recreativo do Rossão)
tem
sede
no Bairro Quinta Marquês de Abrantes, na freguesia de
Marvila em Lisboa, Bairro com famílias de poucos recursos
com nível de escolaridade baixo, que se transmite de pais
para filhos , ainda que existam algumas exceções.
O FCRR
desenvolve atividades desportivas com jovens,
desde os
6 até aos 16 anos. O projeto trabalhará com os jovens e
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respetivas famílias, para uma melhoria de resultados
escolares e de cidadania.
A pandemia, levou o País, para
uma situação económica e social deplorável, a família tem
um papel importante, na ajuda socioeconómica dos agregados,
quer fazendo o acompanhamento dos crianças nas suas
atividades diárias, quer como apoio a carências que possam
existir. No FCRR esta pandemia não passa ao lado, e o FCRR
também desenvolve estratégias para dar respostas sociais em
termos alimentares á população do Bairro onde está
inserido.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Crianças
Este projeto visa a criação de um compromisso entre as
famílias
e os
65 jovens
que praticam desporto no
FCCR
para a melhoria de resultados escolares.
O projeto
irá trabalhar o abandono, escolar e o absentismo e
sensibilizar as famílias no sentido de que só futebol não
basta. O FCCR quer ter
uma sala de estudo acompanhado,
com equipamento informático
onde os jovens que praticam
desporto no FCCR, possam ter acesso aos meios,
que lhes
permitam alterar esta condicionante e assim aumentar a sua
auto estima pessoal. Ao fim semana será feita uma caminhada
aberta a toda a comunidade para promoção da vida saudável,
combate ao
isolamento devido á pandemia, a que todos
estivemos expostos particularmente os idosos, e beber a
palavra Saudade,
de amigos, do sol ,de ver o mar, a
serra, Saudade da vida, ainda que diferente
mas já com um
certo sabor a liberdade,
respeitando normas emanadas pela
DGS.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Este projeto, virado para os nossos atletas vai trabalhar a
problemática do insucesso e abandono
em idade escolar, e
que este ano devido á pandemia foi agravado. Esta parceria
entre escola e desporto
obrigará a que nos dias de
treino, exista acompanhamento nas tarefas escolares, que
esperamos se venha a refletir, numa melhoria de notas. Este
conjunto de competências
lúdico sociais que os jovens
irão adquirir serão promotoras, de um gosto pela
aprendizagem, que a longo prazo os podem capacitar para uma
vida ativa na sociedade.
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Sustentabilidade

Este projeto é sustentável depois da fase de arranque pois,
existem espaços físicos para o desenvolvimento do mesmo,
vários voluntários sensibilizados para esta problemática, e
aquilo que tem caracterizado o FCCR, a vontade cuidar dos
seus pequenos atletas, para os proteger de situações que
os possam colocar em risco.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Todos os 65
pequenos atletas, que
defendem o FCCR
(Futebol Clube Recreativo do Rossão) e o Bairro passarão a
ter
um tempo de socialização com o
lanche que antecede
o estudo acompanhado, agora mais necessário, pois a
ausência de aulas presenciais, agravou o défice de
conhecimento, a
Matemática, Português e a Língua
estrangeira informática. O objetivo de trabalhar as
disciplinas ditas mais difíceis mas também as mais
elementares, para o futuro académico dos nossos jovens.
Iremos trabalhar para que o difícil seja fácil.

Sustentabilidade

O FCCR (Futebol Clube Recreativo do Rossão), é um bom
exemplo daquilo que tanto se fala RR (recuperação e
resiliência) pois ao longo do tempo e desde a sua formação
tem vindo em crescimento, no que concerne a respostas
sociais e de desporto na comunidade. e no futuro arranjará
resposta e novos parceiros para continuar este projeto.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

O desporto e a escola são a forma de trabalho dos nossos
jovens, e como tal devem ser bem feitos. Criaremos diversos
patamares um quadro de honra onde serão afixados
a cores,
os resultados acadêmicos e desportivos de cada atleta. e no
final de cada período premiaremos os esforços, de todos
para atingirem as metas , com destaque para a matemática
Português
língua estrangeira e informática

Sustentabilidade

Após o arranque do projeto haverá certamente meios
financeiros e que permitam continuar no trilho. O
FCCR(Futebol Clube Recreativo
o Rossão) sempre tem tido
apoios muito diversos para atingir todas as metas, a que se
tem proposto

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1
Descrição

Já fui para a escola
Esta atividade virada para o Português, será o ponto de
partida para o restante caminho, direcionada para os mais
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novos que acabaram de entrar no seu percurso letivo, visa
desde o inicio perceber
as dificuldades dos mesmos e
mostrar que não vale a pena decorar há que compreender.
Recursos humanos

Nesta atividade teremos o acompanhamento do coordenador
voluntários e monitor apoio ao estudo

Local: morada(s)

Sede do Rossão

Local: entidade(s)

Sede do Rossão

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Começando pelos mais pequenos,1ºano, e para memória futura,
pretendemos
fazer o acompanhamento desenvolvimento
a
monitorização do rendimento escolar destes nossos
atletas
e alunos
só assim teremos a perceção do resultado que nos
propomos atingir. Diminuir o insucesso
e o absentismo
6100 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 12
Diário
15
1

Brincar com a matemática
Esta atividade irá trabalhar o
«lobo mau« para muitos
alunos, não sabemos a razão, mas por experiencia em salas
de estudo só de matemática acompanhado, em zonas caras da
cidade de Lisboa pode ser verificado que há famílias para
as quais estas explicações são a 1ª porta aberta para um
futuro académico promissor. Será uma atividade transversal
a todos, mas teremos especial atenção aos
resultados dos
alunos recém chegados á escola/sala de estudo.
Nesta atividade teremos o acompanhamento do coordenador
voluntários e monitor apoio ao estudo

Local: morada(s)

Sede Rossão

Local: entidade(s)

Sede Rossão

Resultados esperados
Valor
Cronograma

Melhorar a aprendizagem e compreensão da matemática e
levantar a auto estima dos alunos
12688 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 12
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Diário
20
2

Falar Português
Esta atividade será muito virada para a aprendizagem do
Português, tanto para Portugueses, como até para a
comunidade estrangeira que viva no Bairro e queira
aprender, neste objetivo o projeto está aberto á comunidade
Professor monitor , coordenador e Voluntários

Local: morada(s)

Sede do Rossão, Largo Artur Bual Lj 1-5- Freguesia de
Marvila

Local: entidade(s)

Sede do Rossão, Largo Artur Bual Lj 1-5- Freguesia de
Marvila

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Minorar o atraso em termos de conhecimentos que devem ser
adquiridos na Escola e que a Pandemia Covid 19 , não
permitiu devido ao confinamento a que todos os alunos
estiveram sujeitos
8688 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Diário
20
1, 2, 3

Informática sem segredos
Começar desde o inicio a trabalhar com as crianças as
competências informáticas adaptando a matéria em função das
necessidades dos alunos
Professor informática,

coordenador e voluntários

Local: morada(s)

Sede do Rossão, Largo Artur Bual Lj 1-5- Freguesia de
Marvila

Local: entidade(s)

Sede do Rossão, Largo Artur Bual Lj 1-5- Freguesia de
Marvila
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Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição
Recursos humanos

Começar desde o inicio a
parte do nosso dia a dia
14644 EUR

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Diário
20
1, 2, 3

Passeio de final de ano lectivo
Será feita uma atividade onde as crianças poderão
experienciar atividades radicais
Coordenador e voluntários

Local: morada(s)

A definir

Local: entidade(s)

A definir

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

aprendizagem de algo, que já faz

Interação positiva no final do ano lectivo.
4200 EUR
Mês 10
PontualUma
65
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função

Cordenador
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Horas realizadas para o projeto

440

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Professor matemática
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Professor Informática
159

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Professora/Monitora
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

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)

65

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

120

0
Equidade

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

0

20
0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

65

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

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

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

16200 EUR
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Encargos com pessoal externo

7180 EUR

Deslocações e estadias

3000 EUR

Encargos com informação e publicidade

2000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5000 EUR

Equipamentos
Obras
Total

12940 EUR
0 EUR
46320 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Futebol Clube Recreativo do Rossão
46320 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

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

Junta de freguesia de Marvila
Não financeiro
2000 EUR
Apoio ao prêmio final e divulgação do projeto
O Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
Não financeiro
1440 EUR
Apoio na montagem da sala de Estudo e divulgação da
atividade

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

46320 EUR
3440 EUR
49760 EUR
140
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