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Reduzir as Desigualdades
Síntese do Projecto

Fase de execução

O "Dá-te Rumo" é um projeto inovador que proporciona
caminhos profissionalizantes aos jovens NEET, que neste
território carregam ainda o estigma de "jovens do bairro".
É um contributo para a diminuição da exclusão social,
através da participação ativa dos mesmos na diferença que
podem fazer nas suas vidas, na comunidade e no traçar de um
novo rumo.

Fase de sustentabilidade

Os parceiros estão comprometidos com a continuidade do
projeto e com o trabalho neste território. É um reforço à
intervenção da Associação de Moradores do Per11 nas áreas
da empregabilidade e empreendedorismo, pelo que faz parte
da missão da associação continuar este trabalho. A Fundação
Aga Khan tem uma intervenção de 2 anos na área do emprego
neste território e a Associação CLIPrd um projeto de 2 anos
na área do reforço da participação cidadã, o que garante a
sustentabilidade do projeto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Em Portugal existem cerca de 175 mil jovens NEET (não
estudam e não trabalham).
O território da Alta de Lisboa
Centro sente da pior forma o número, os jovens vivem num
contexto
onde as necessidades económicas e sociais são
uma evidência cada vez mais emergente, agravada pela
Pandemia Covid19. A escassez de respostas é uma realidade
que acompanha a história deste território assim como os
baixos rendimentos da população e a grande diversidade
étnica e cultural.
É neste contexto que estes jovens
crescem, sem grande perspetiva de projetos de vida de
qualidade, envolvidos numa perpetuação de ciclos laborais
dos pais e avós, para além disto
o
abandono escolar
anda de mãos dadas com caminhos desviantes e aliciantes.
Juntando a isto o próprio mercado de trabalho encontra-se
saturado, procuram-se trabalhadores com determinado perfil,
sem flexibilidade, havendo até uma certa exclusão baseada
em ideias preconcebidas
em relação a jovens de bairros.
Além disso, não existe margem de adaptação aos próprios
concursos de inovação e empreendedorismo que têm um formato
standard que não se adapta a todo o tipo de ideias.
Importa
dar este contexto para que se compreenda a importância de
criar um projeto que crie alternativas profissionais e de
desenvolvimento de competências, que se adaptem a estes
jovens com características específicas e com imensas
potencialidades em dar um rumo diferente às suas vidas,
algo que temos observado através do trabalho da associação
com estes
jovens.
Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens
O objetivo geral do projeto “Dá-te rumo” é combater a
exclusão social dos jovens do território,
através da
potencialização de um paradigma inovador que traga
perspetivas de projetos de vida mais adequados às suas
características, necessidades e potencialidades. Deste modo
pretendemos criar um conjunto de atividades que fomentem,
por um lado, a aquisição de competências empreendedoras,
por outro competências comunitárias e ainda pessoais e
sociais.
É necessário proporcionar oportunidades aos
jovens, que lhes permitam fazer escolhas baseadas nos seus
interesses e necessidades e não nos padrões estereotipados
do que é esperado pela sociedade dos “jovens do bairro”.
Proporcionando-lhes vários caminhos e capacitando-os
acreditamos que podemos fazer a diferença para que se
quebrem os padrões de exclusão social.
Partimos por
isso da premissa que o contexto onde estes jovens vivem não
tem de determinar quem são e o que escolhem fazer da sua
vida e por isso apostamos em dar-lhes alternativas.

Objetivos Específicos de Projeto
4
Objetivo Específico de Projeto 1

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição

Estimular o espírito empreendedor dos jovens através da
potencialização da plataforma de empreendedores “Dá-te
Nome”, desenhada no âmbito do projeto “Conexão e Superação”
(BipZip 2020).
O empreendedorismo é uma ferramenta
essencial para a fomentação da inclusão, combate à exclusão
social, inovação e a competitividade, revelando-se desta
forma um ponto essencial para estes jovens e a construção
de um projeto de vida enriquecido.
Queremos promover um
conjunto de atividades que permitam aos jovens adquirirem
noções de negócios que sejam geridos pelos próprios,
alargando horizontes e criando algo sustentável a longo
prazo.
Mais uma vez reforça-se que a associação tem
verificado ao longo do tempo, que existem muitos jovens com
vontade e ideias para a criação do próprio emprego e que
precisam de “um pequeno empurrão” para fazer acontecer. A
criação destes pequenos negócios irá contribuir para a
economia local do território, o que nesta fase pandémica e
de crise se torna ainda mais essencial.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do
consórcio em manter o projeto. Particularmente, a Fundação
Aga Khan, com a implementação do CLDS no território, com
uma forte componente de empregabilidade, durante os
próximos 3 anos, é um parceiro chave para a manutenção do
projeto, bem como a Plataforma de empreendedores locais
“Dá-te Nome”, já existente. A isto acresce o facto de que a
capacitação dos jovens lhes vai dar competências e
aprendizagens para o futuro, que se pretende que resultem
em negócios implementados e apoiados.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Fomentar a participação ativa dos jovens na comunidade,
através da promoção de competências comunitárias,
tornando-os pessoas ativas e reconhecidas no seu bairro. Os
jovens são a faixa etária com mais representação na Alta de
Lisboa e é neles que reside a maior capacidade de produzir
mudanças. Pretendemos que sejam mais ativos e conscientes
no que toca à identificação e resolução de problemas no
próprio bairro. Este empoderamento leva a um maior
reconhecimento por parte da comunidade e valorização destes
jovens. Ser líder comunitário é um estatuto social que
ajuda a quebrar estereótipos e permite aos jovens
desenvolverem o seu potencial de agentes de mudança.
Através da identificação de jovens com características de
liderança, capacitação dos mesmos e de os colocar num papel
ativo, não só tem impacto nos jovens, por poder ser uma
possível carreira profissional, como na comunidade que
beneficiará do potencial destes, já que a Alta de Lisboa
Centro é um território muito disperso e existem zonas muito
isoladas e sem qualquer tipo de respostas para a
comunidade.
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Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do
consórcio em manter o projeto. Particularmente, a
Associação CLIPrd, com a implementação do projeto
Ideal(iz)ação, com uma forte componente do aumento da
participação cidadã no território, durante os próximos 2
anos, bem como este tipo de trabalho fazer parte da missão
da Associação de Moradores do Per11. A isto acresce o facto
de que a capacitação dos jovens lhes vai dar competências
comunitárias e aprendizagens para o futuro, que se pretende
que se mantenham e tenham impacto na comunidade a
médio-longo prazo.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Desenvolver competências de empregabilidade nos jovens do
território, conseguindo assim um menor fosso entre as
ofertas de trabalho existentes e as competências sociais e
laborais. A base são as formações informais em competências
transversais, o desenvolvimento de uma visão mais alargada
relativamente a aspetos da sociedade e o desenvolvimento de
competências sócio emocionais e comportamentais (ex: gestão
de tempo, autonomia, trabalho em equipa, proatividade,
assertividade, comunicação), sendo fundamentais para a vida
profissional e social. Além destas competências continua a
ser importante trabalhar com estes jovens um conjunto de
ferramentas para, caso seja do seu interesse, se adaptarem
ao mercado de trabalho existente, tendo acesso a ofertas e
perfis de trabalho que, à partida, não se associariam a
estes “jovens do bairro”, quebrando assim estereótipos.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo passa pelo compromisso do
consórcio em manter o projeto. Particularmente, a Fundação
Aga Khan, com a implementação do CLDS no território, com
uma forte componente de empregabilidade, durante os
próximos 3 anos, é um parceiro chave para a manutenção do
objetivo, bem como o gabinete de apoio ao emprego
“Procura.com”, já existente. A isto acresce o facto de que
a capacitação dos jovens lhes vai dar competências e
aprendizagens para o futuro, que se pretende que resultem
na sua empregabilidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1
Descrição

Dá-te a conhecer!
Esta atividade consiste na
identificação de jovens que
possuam determinadas características que já verificamos em
alguns, nomeadamente serem ativos, interessados, dinâmicos
e responsáveis, com capacidade de liderança e vontade de
gerar mudança.
Esta atividade será desenvolvida através de
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ações de rua junto da população e da
utilização das redes
sociais, de modo a chegar aos jovens da melhor forma.
Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

1 coordenador de projeto
1 dinamizador de atividades da
Associação de Moradores do Per11
2 voluntários da
Associação de Moradores do Per11
2 técnicas da Associação
CLIPrd
2 técnicas da Fundação Aga Khan
1 voluntária da
Associação Espaço Mundo
Rua Raul Rego, lote 8, loja B; Rua Luís Piçarra, 12A
Associação de Moradores do Per11; Associação CLIPrd
- 10 ações de rua
- 10 ações de divulgação nas redes
sociais da Associação
- 20 jovens atingidos
- 8 jovens
envolvidos nas diferentes áreas de intervenção do projeto
1 base de dados com a caracterização dos jovens do bairro
3300 EUR
Mês 1, Mês 2
Pontual20
20
2

Dá-te conhecimento!
Esta atividade consiste na criação e aplicação de uma
formação dirigida aos jovens, identificados na atividade
anterior, com o fim de desenvolver as suas competências de
dinamização comunitária.
Assim, vamos promover nos jovens
uma atitude mais proativa, resiliente em todo o seu
processo de desenvolvimento pessoal assim como uma maior
proatividade na resolução de problemas das suas
comunidades. Estes jovens serão acompanhados mensalmente,
durante todo o processo, por dirigentes de associações
locais, existindo assim um processo de mentoria, baseado
num acompanhamento mais próximo e real.
Esta formação
será completada com a formação de competências pessoais e
sociais da atividade 9.
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Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade

1 coordenador
1 dinamizador
Associação de
2 voluntários
Associação de
2 técnicas da
CLIPrd
2 técnicas da

Associação de Moradores do Per11; Associação CLIPrd
- Criação e dinamização de 1 ação de formação
- 30 sessões
de mentoria
- Envolvimento de 4 mentores dirigentes
associativos
- 8 jovens envolvidos
- Aumento das
competências pessoais e sociais dos jovens
- Aumento das
competências comunitárias
- Maior relação entre os jovens e
os dirigentes locais
- Aumento da participação cidadã dos
jovens na comunidade
4336 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
8

Objectivos especificos para que
concorre

2

Descrição

Fundação Aga Khan

Rua Raul Rego, lote 8, loja B; Rua Luís Piçarra, 12A

Nº de destinatários

Actividade 3

de projeto
de atividades da
Moradores do Per11
da
Moradores do Per11
Associação

Dá-te à comunidade!
Esta atividade consiste na dinamização de várias
iniciativas para a comunidade, organizadas pelos jovens
líderes comunitários, formados na atividade anterior. Será
feito um levantamento de necessidades junto de cada
território para planear e dinamizar estas atividades de
maneira a potenciar os resultados. As atividades
comunitárias poderão passar por reuniões de moradores,
ações de sensibilização, oficinas temáticas, entre outros.
Serão ainda incluídas aqui iniciativas de apoio na
dinamização de eventos do bairro.
É nesta atividade que os
jovens vão pôr em prática o que aprenderam na formação e
que vão reforçar o seu papel de líderes comunitários.

8

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Recursos humanos

1 coordenador de projeto
1 dinamizador de atividades da
Associação de Moradores do Per11
2 voluntários da
Associação de Moradores do Per11
2 técnicas da Associação
CLIPrd
2 técnicas da Fundação Aga Khan
1 voluntária da
Associação Espaço Mundo

Local: morada(s)

Preparação: Rua Raul Rego, lote 8, loja B; Rua Luís
Piçarra, 12A; Dinamização: espaço público

Local: entidade(s)

Associação de Moradores do Per11; Associação CLIPrd

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

- 1 levantamento de necessidades de cada território
- 8
jovens envolvidos
- Dinamização de 4 atividades
comunitárias
- Envolvimento de 4 dirigentes associativos,
enquanto mentore
- Aumento da percepção da aplicabilidade
prática dos conteúdos teóricos da formação
- Aumento da
relação dos jovens com o bairro
- Diminuição da exclusão
social
- Diminuição do isolamento do território
Valorização e reconhecimento dos jovens na comunidade
5005 EUR
Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
100
2

Dá-te Nome!
Esta atividade consiste no reforço e dinamização da
plataforma Dá-te Nome, criada no projeto “Conexão e
Superação” (BIP/ZIP 2020) e que, à data, conta com 8
empreendedores locais. O lançamento desta plataforma foi um
sucesso para estes empreendedores, pelo que se torna
evidente a necessidade de potenciar esta plataforma, não só
para apoiar os negócios já existentes como reforçar os
novos, que venham a ser criados pelos jovens
empreendedores. Este reforço vai permitir uma maior
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visibilidade da plataforma, dos empreendedores e dos seus
negócios.
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

1 coordenador
1 dinamizador
Associação de
2 voluntários
Associação de
2 técnicas da
Khan

de projeto
de atividades da
Moradores do Per11
da
Moradores do Per11
Fundação Aga

Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
- 4 novos empreendedores na plataforma
- 4 novos negócios
criados
- Plataforma atualizada e ativa
- Maior
visibilidade dos negócios e empreendedores da plataforma
Potencialização da economia local
1720 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
12
1

Dá-te!
Esta atividade consiste na dinamização de momentos semanais
de partilha entre os empreendedores da plataforma Dá-te
Nome. Com estes momentos pretende-se potencializar a
partilha de experiências, desafios, dificuldades,
conquistas e aprendizagens pessoais e profissionais de cada
empreendedor. Se esta atividade já é importante para os
empreendedores que já têm o seu negócio criado e incluído
na plataforma, será ainda mais relevante para os jovens
empreendedores, que poderão encontrar experiências de
negócios já mais consolidadas. Há flexibilidade para que
estes momentos possam ser abertos a convidados ou que o
grupo se possa deslocar a eventos de partilha que façam
sentido.
1 coordenador de projeto
1 dinamizador de atividades da
Associação de Moradores do Per11
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2 voluntários da
Associação de Moradores do Per11
2 técnicas da Fundação Aga
Khan
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
- 40 encontros de partilha
- 12 empreendedores envolvidos
Potencialização da relação entre empreendedores
- Criação
de uma comunidade de partilha de experiências
Desenvolvimento da capacidade de reflexão
- Potencialização
dos negócios
- Empreendedores mais capacitados
2686 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
20
1

Dá-te Inspiração!
Dinamização de 4 momentos com empreendedores de sucesso de
diversas áreas, com o objetivo de inspirar os
empreendedores locais. Pretende-se que estas sessões tenham
um carácter de partilha, inspiração e aprendizagem da parte
de quem teve sucesso no seu negócio para quem está a
iniciar o seu percurso no mundo do empreendedorismo.
1 coordenador de projeto
1 dinamizador de atividades da
Associação de Moradores do Per11
2 voluntários da
Associação de Moradores do Per11
2 técnicas da Fundação Aga
Khan
1 técnica da Associação CLIPrd
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

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

- 4 momentos de partilha
- Envolvimento de 4 empreendedores
de sucesso
- Potencialização da relação entre
empreendedores
- Criação de uma comunidade de partilha de
experiências
- Desenvolvimento da capacidade de reflexão
Potencialização dos negócios
- Empreendedores mais
capacitados
3585 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Pontual4
12
1

Dá-te ao empreendedorismo!
Dinamização de 4 workshops nas áreas previamente
identificadas pelos empreendedores para potencialização dos
negócios. Serão trabalhadas competências empreendedoras,
bem como as áreas mais específicas em que existam
necessidades de capacitação. Prevemos que as áreas sejam
relacionadas com a fiscalidade e contabilidade, comunicação
e questões jurídico-legais.
1 coordenador de projeto
1 dinamizador de atividades da
Associação de Moradores do Per11
2 voluntários da
Associação de Moradores do Per11
2 técnicas da Fundação Aga
Khan
1 técnica da Associação CLIPrd
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
- 4 workshops
- 12 empreendedores envolvidos
- 4 formadores
envolvidos
- Aumento dos conhecimentos e competências
Potencialização dos negócios
- Empreendedores mais
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capacitados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

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

4886 EUR
Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10
Pontual4
12
1

Dá-te a conhecer!
Criação e dinamização de uma feira de demonstração dos
negócios locais, pertencentes à Plataforma Dá-te Nome. Esta
feira será um dos pontos altos do projeto, onde serão
convidados todos os empreendedores locais da plataforma
para durante um dia poderem exporem as suas atividades,
produtos e negócios e mostrar à comunidade o que fazem,
partilhando na primeira pessoa os seus testemunhos. A feira
será aberta a toda a comunidade, organizada com o apoio dos
jovens líderes comunitários e será feito um esforço para
atrair potenciais interessados em apoiar os negócios e
também trazer mais gente de fora ao bairro, quebrando tabus
e preconceitos em relação a estes contextos. Durante a
feira será dinamizado um concurso de atribuição de títulos,
por parte dos visitantes, aos negócios presentes, como por
exemplo o “Negócio mais doce”, com o intuito de reconhecer
e valorizar os mesmos.
1 coordenador de projeto
1 dinamizador de atividades da
Associação de Moradores do Per11
2 voluntários da
Associação de Moradores do Per11
2 técnicas da Fundação Aga
Khan
2 técnicas da Associação CLIPrd
1 voluntária Espaço
Mundo
Preparação: Rua Raul Rego, lote 8, loja B e Rua Luís
Piçarra, 12A; Dinamização: espaço público
Associação de Moradores do Per11; Associação CLIPrd
- 10 envolvidos
- 3 formadores
- Aumento das competências
pessoais e sociais dos jovens
- Aumento da proatividade dos
jovens
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade

4720 EUR
Mês 11
Pontual1
120
1

Dá-te formação!
Criação e implementação de uma formação de desenvolvimento
de competências transversais (ex: o pensamento crítico e
criativo, a proatividade, e assertividade, o compromisso, a
capacidade
de colaboração e até mesmo a auto-estima) em
jovens dos vários territórios entre os 18 e os 30 anos.
Estas competências são uma mais valia para a integração
destes jovens nos mais diversos contextos, incluindo o
contexto de trabalho em empresas ou na comunidade. Na base
destas formações está o reconhecimento por parte dos jovens
das suas competências e talentos de forma a transformá-los
em competências de trabalho.
Esta atividade complementa o
gabinete de apoio ao emprego “Procura.com”, criado no
âmbito do projeto BIP/ZIP 2020 “Conexão e Superação”, que
se foca na procura de emprego e criação de currículos.
1 coordenador
1 dinamizador
Associação de
2 voluntários
Associação de
2 técnicas da
Khan
2 técnicas da

de projeto
de atividades da
Moradores do Per11
da
Moradores do Per11
Fundação Aga
Associação CLIPrd

Rua Raul Rego, lote 8, loja B; Rua Luís Piçarra, 12A
Associação de Moradores do Per11; Associação CLIPrd
- 10 envolvidos
- 3 formadores
- Aumento das competências
pessoais e sociais dos jovens
- Aumento da proatividade dos
jovens
3836 EUR
Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Pontual4
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

14
2, 3

Dá-te realidade!
Dinamização de 4 sessões de partilha entre empresas e os
jovens, com o objetivo de trazer a realidade das empresas
aos jovens, nomeadamente o seu funcionamento interno, como
são os processos de recrutamento, o que procuram nas
pessoas que contratam, o que mais valorizam, entre outros
temas de relevância. Além disso, pretende-se que as
empresas conheçam a realidade destes jovens, através de
visitas ao bairro, dinamizadas pelos jovens líderes
comunitários. Resultando assim num win-win para ambas as
partes.
Tal como a atividade anterior, esta complementa o
gabinete de apoio ao emprego “Procura.com”.
1 coordenador de projeto
1 dinamizador de atividades da
Associação de Moradores do Per11
2 voluntários da
Associação de Moradores do Per11
2 técnicas da Fundação Aga
khan
1 técnica da Associação CLIPrd
Rua Raul Rego, lote 8, loja B
Associação de Moradores do Per11
- 4 sessões de partilha
- 4 empresas envolvidas
- 10 jovens
envolvidos
- 4 visitas aos bairros do território
- Aumento
da relação entre os jovens e as empresas
maior conhecimento
dos jovens sobre a realidade das empresas
maior
conhecimento das empresas sobre a realidade dos bairros
aumento das competências laborais dos jovens
5186 EUR
Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Pontual4
14

Objectivos especificos para que
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concorre

3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador de Projeto
1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

8 Dinamizadores Comunitários
800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Técnica da Junta de Freguesia de Santa Clara
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Voluntário da Associação Espaço Mundo
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

2 Técnicas da Fundação Aga Khan
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Horas realizadas para o projeto

0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Técnica da Associação CLIPrd
840

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Técnica da Associação CLIPrd
420

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

2 Voluntários Associação de Moradores do Per 11
840

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Dinamizadora de Projeto
840

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%)

0

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

10

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

140

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

250

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

15

Nº de destinatários desempregados

30

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

30

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

200

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

7

Nº de vídeos criados

10

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

4

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

22800 EUR

Encargos com pessoal externo

5900 EUR

Deslocações e estadias

2000 EUR

Encargos com informação e publicidade

500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5460 EUR

Equipamentos

2600 EUR

Obras
Total

0 EUR
39260 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Associação de Moradores do PER 11
29960 EUR
CLIP - Recursos e Desenvolvimento
9300 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação de Moradores do Per11
Não financeiro
4800 EUR
A Associação irá contribuir para o projeto com:
- 2
voluntários para apoio às atividades;

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Santa Clara
Não financeiro
200 EUR
A Junta de Freguesia de Santa Clara irá contribuir com:
-Colaborar na divulgação e execução do projeto;
- Facilitar
a articulação entre o projeto e os fregueses de Santa
Clara;
- Encaminhar os fregueses que se enquadrem nos
objetivos do projeto;
- Colaborar na apresentação dos
resultados do projeto e nas reuniões de parceria e na
partilha de informações consideradas necessárias.
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Fundação Aga Khan
Não financeiro
2352 EUR
- Colaborar na divulgação e execução do projeto;
Disponibilizar 2 recursos humanos para apoio nas
atividades;
- Disponibilizar formadores e/ou mentores;
Associação Espaço Mundo
Não financeiro
200 EUR
A Associação Espaço Mundo irá contribuir para o projeto
com:
- 1 Voluntário
- Colaborar na divulgação do projeto;
Associação CLIPrd
Financeiro
2400 EUR
A Associação CLIPrd irá contribuir para o projeto com:
- 1
Técnico
- Apoio nas Atividades relacionadas com o objetivo
2 do projeto

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

39260 EUR
9952 EUR
49212 EUR
332
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