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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Boa Colaborativa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Campolide

Designação

Associação Upaya

Designação

Casa da Estrela

Designação

Agrofloresta da Bela Flor

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

Ignição
Elevador
13. Bela Flor
Educação de Qualidade
Trabalho Digno e Crescimento Económico
Produção e Consumo Sustentáveis
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

O projecto propõe-se a lançar 2 iniciativas de
empreendedorismo sócio-ecológico no bairro da Bela Flor,
que respondem a necessidades de criação de formas
participativas de produção de bens e serviços pelos
moradores, a partir de modelos de autogovernação destas
soluções, a serem implementadas a partir de uma metodologia
de “elevação” dos recursos já existentes constituída por 4
fases: i) Capacitação e desenvolvimento; ii) Experimentação
de pilotos;; iii) Lançamento; e iv) Consolidação;
A continuidade das iniciativas é assegurada pela i)
pertinência assegurada pelos processos participativos com
que as necessidades e as soluções propostas foram
identificadas com os moradores, assim como pelo ii)
histórico de presença e desenvolvimento de actividades no
bairro por todas as entidades do consórcio e pelo iii)
investimento em capacitação e na criação de modelos de
funcionamento e de recursos próprios para as iniciativas a
serem lançadas;

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

As necessidades existentes no bairro da Bela Flor a que o
projecto responde, foram identificadas no âmbito da
presença das entidades do consórcio no bairro, que
permitiram a existência de processos participativos de
diagnóstico sob a forma de encontros, propostas e
assembleias onde tiveram lugar a partilha de necessidades
de aumento do acesso a bens e a actividades no próprio
bairro, e de soluções empreendedoras como resposta a estas
necessidades, que partissem de recursos existentes e de
processos já a decorrer. Sendo um território com um alto
nível de desemprego e de desocupação, e baixas
qualificações, existem poucas oportunidades de trabalho e
de capacitação, e reduzidas actividades ocupacionais. As
crianças encontram-se maioritariamente na rua no horário de
fim de tarde e, na assembleia realizada para as crianças do
bairro, demonstraram motivação para se envolverem em
actividades no bairro. Os moradores em idade activa e os de
terceira idade interessam-se e envolvem-se pelas
actividades na Agrofloresta e interessam-se pelas
actividades desenvolvidas pelas restantes entidades do
consórcio no bairro, mas faltam modelos de auto-governação
e recursos para a ignição de iniciativas de
empreendedorismo social e ecológico locais, co-produzidas
com os moradores, que possam permeabilizar estas
actividades com modelos de sustentabilidade próprios e
direccioná-las para responderem às necessidades de
ocupação, de capacitação, de criação de trabalho e de
acesso a bens dos moradores.
Promover Competências e Empreendedorismo
Família
Melhorar a qualidade de vida no bairro, com a co-produção
de duas iniciativas de empreendedorismo social e ecológico,
a partir da utilização de recursos locais e da capacitação
para a auto-governação que permitam “elevar” e potenciar
estes recursos existentes,tornando-os novas respostas
duradouras e sustentáveis a necessidades identificadas: i)a
partir da criação de um modelo de governação participativa
para a Agrofloresta e da capacitação em competências de
empreendedorismo, do lançamento da produção organizada de
sementes e plantas para cultivo neste território, que irão
permitir o abastecimento das hortas comunitárias do bairro
e de outros bairros na cidade, reforçando o acesso a
actividades locais e a bens alimentares pelos moradores;
ii)lançamento de actividades ocupacionais pedagógicas de
cariz artístico,rítmico e manual baseadas em propostas de
pendor formativo para o desenvolvimento individual,
familiar e de igualdade de género,promotoras de
auto-regulação da atenção e das emoções, dirigidas a
crianças e a famílias do bairro, a partir da criação de um
modelo de governação comunitária das mesmas e da
capacitação para a sua gestão e sustentabilidade por e para
moradores, com base na experiência destas actividades em
espaços do bairro promovidas por entidades do consórcio
(Boa Colaborativa, Casa da Estrela e Upaya).O consórcio é
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constituído integralmente por entidades e grupos que são já
parte do tecido social bairro da Bela flor,que irão colocar
os seus recursos já investidos na co-produção das novas
soluções identificadas, conjugando-os com a motivação
existente nos moradores, pela resposta a necessidades que
as soluções propostas representam. Para a ignição das
iniciativas propostas o projecto irá utilizar uma
metodologia composta por 4 fases: Capacitação e
desenvolvimento; Experimentação de pilotos; Lançamento;
Consolidação; cada fase terá como resultado recursos e
ferramentas que permitem a sua implementação.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Promover processos de co-produção comunitária, de
cooperação na comunidade entre moradores, grupos, entidades
mas também com os serviços públicos, desenvolvendo soluções
de auto-governação que serão a base para as novas
iniciativas de empreendedorismo sócio-ecológico que
reforçam a economia colaborativa local e tornam o bairro um
exemplo de empreendedorismo comunitário

Sustentabilidade

A continuidade dos processos de co-produção comunitária e
de auto-governação a serem promovidos, será assegurada pela
criação de competências na comunidade e pela experiência e
presença local dos parceiros do projecto,
pela
identificação participativa das soluções pelos moradores e
pela concretização das iniciativas empreendedoras a lançar

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Promover o acesso a duas nova produções de bens e serviços
no bairro pelos moradores, potenciadoras do desenvolvimento
de competências, da criação de trabalho, do desenvolvimento
individual e comunitário e da melhoria da qualidade de vida
dos moradores, que passam a encontrar
respostas no bairro
a necessidades já identificadas e que reúnem
potencial de
viabilidade e recursos locais para o seu desenvolvimento
A sustentabilidade das soluções de empreendedorismo
sócio-ecológico a lançar, será assegurada i) pela resposta
a necessidades locais que representam; ii)pelos modelos de
gestão a criar, resultantes das actividades de capacitação
do projecto, assim como pela iii) criação de grupos
organizados constituídos por moradores e por entidades
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locais, que uma vez suportados pelos recursos cocriados na
execução do projecto, terão reunidas as condições que
asseguram a participação e a pertinência das propostas e a
sua continuidade no território

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor

Capacitação e Desenvolvimento
Sessões de capacitação e co-criação do modelo de
sustentabilidade e gestão para as iniciativas
empreendedoras comunitárias de impacto sócio-ecológico do
bairro da Bela flor já identificadas. Capacitação para boas
práticas quanto a procedimentos, funções, partilha de
responsabilidades, ferramentas de gestão participativa e de
gestão financeira numa economia colaborativa e com trocas
directas assim como em boas práticas nas dimensões
ecológicas e de bem estar individual e colectivo;
Coordenadora, Formadora em empreedendorismo
sócio-ecologico, Formador em comunicação consciente,
trabalho de equipas, desenv. individual, Formadora e
consultora em gestão comunitária, 2 Dinamizador/as de
actividades, Consultora em gestão e planos de negócio, 2
Consultore/as em agricultura
Agrofloresta da Bela Flor; Loja da Associação Boa
Colaborativa no bairro na Rua José da Felecidade Alves 2A e
Espaço da Associação Upaya no bairro na Calçada dos Sete
Moinhos 143
Associação Boa Colaborativa, Associação Upaya e
Agrofloresta
Realização de 40h de formação e de sessões de co-criação de
modelos de negócio; Elaboração e reunião de conteúdos
formativos que irão constituir os dossiers de negócio das
iniciativas de empreededorismo sócio-ecológico a criar;
Elaboração dos 2 modelos de funcionamento, governação e
sustentabilidade; Formação de cerca de 25 intervenientes
beneficiários directos e responsáveis pelas iniciativas em
desenvolvimento;
13000 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
25
1, 2

Experimentação de pilotos
Experimentação das actividades piloto das iniciativas
empreendedoras identificadas. Formação de moradores para a
dinamização das actividades e ajuste dos modelos de
funcionamento em contexto real.
Coordenadora de projecto, 2 consultores agrícolas, 2
Formadores/animadores de actividades artisticas e
pedagógicas para crianças, formador em comunicação
consciente, trabalho de equipas, desenv. individual,
Formadora em desenvolvimento humano, percursos de vida e
igualdade de género, 2 Dinamizadore/as de actividades
Agrofloresta da Bela Flor; Loja da Associação Boa
Colaborativa no bairro na Rua José da Felecidade Alves 2A e
Espaço da Associação Upaya no bairro na Calçada dos Sete
Moinhos 143
Associação Boa Colaborativa, Associação Upaya e
Agrofloresta
Realização de 50h de actividades ocupacionais piloto e de
30h de actividades formativas e de sessões de trabalho de
campo; 50 beneficiários directos das actividades incluíndo
crianças, desempregados e beneficiários da terceira idade
para as 2 iniciativas em experimentação;
15000 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Semanal
50
1, 2

Lançamento
Criação da identidade das marcas e iniciativas locais
identificadas e de recursos de divulgação. Lançamento da
produção de plantas e sementes da Bela flor e das
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actividades pedagógicas e artísticas ocupacionais do bairro
a partir dos modelos de gestão criados. A gestão
comunitária irá permitir a troca directa entre bens e
serviços relevantes para o seu funcionamento com base numa
economia colaborativa, que promovem as condições para a
participação local.
Recursos humanos

Coordneadora, 2 Dinamizadores de actividades, 2 consultores
agrícolas e em empreendedorismo, Designer, Criativo de
marketing e comunicação, consultora em gestão e planos de
negócio

Local: morada(s)

Agrofloresta da Bela Flor; Loja da Associação Boa
Colaborativa no bairro na Rua José da Felecidade Alves 2A e
Espaço da Associação Upaya no bairro na Calçada dos Sete
Moinhos 143

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Associação Boa Colaborativa, Associação Upaya e
Agrofloresta
Gestão comunitária da Agrofloresta em funcionamento com
produção própria de sementes e plantas para fornecimento de
hortas comunitárias do bairro da Bela Flor e de outros;
Gestão comunitária de actividades ocupacionais pedagógicas,
formativas e artísticas para crianças e famílias no bairro
da Bela Flor com gestão logística, das parcerias, do modelo
de sustentabilidade e dos participantes; Poderá ser
conseguido um espaço próprio no bairro para as actividades
ocupacionais criadas tendo em conta os espaços de loja sem
ocupação no entanto o espaço da Associação Boa Colaborativa
está assegura o acolhimento das mesmas e a sua continuidade
com uma gestão própria comunitária resultante do projecto.
7000 EUR
Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual2
200
2

Consolidação
Avaliação de actividades e consolidação dos modelos de
funcionamento da produção de bens e de actividades
ocupacionais lançadas e criação de ferramentas para a
“elevação” de outras iniciativas de empreendedorismo
socio-ecólogico neste e/ou em outros bairro
Coordenadora e participação de todos os formadores,
dinamizadores de actividades e beneficiários na avaliação e
ajuste dos modelos de acção criados; Estruturação dos
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recursos e ferramentas da metodologia pela coordenação,
formadores e consultores do projecto
Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Agrofloresta da Bela Flor; Loja da Associação Boa
Colaborativa no bairro na Rua José da Felecidade Alves 2A e
Espaço da Associação Upaya no bairro na Calçada dos Sete
Moinhos 143
Associação Boa Colaborativa, Associação Upaya e
Agrofloresta
Avaliação participativa das actividades e ajuste dos
modelos de funcionamento criados assegurando todos os
recursos base para a sua continuidade; Elaboração e reunião
de ferramentas e recursos resultantes do projecto e das
suas boas práticas, capazes de disseminar a metodologia
para o lançamento de outros projectos de empreendedorismo
sócio-ecológico na Bela Flor e/ou em outros bairros
6000 EUR
Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
50
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora e formadora
300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formadora em empreedendorismo sócio-ecologico
50
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador em comunicação consciente, trabalho de equipas,
desenv. individual
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Formadora e consultora em gestão comunitária
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador/animador de actividades artisticas e pedagógicas
para crianças
60

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador/animador de actividades artisticas e pedagógicas
para crianças
60

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Dinamizador de actividades
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Dinamizadora de actividades
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Dinamizadora de actividades
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer
20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultora em gestão e planos de negócio
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultora em agricultura
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Criativo de marketing e comunicação
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor em agricultura
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formadora em pedagogia, fases de desenvolvimento e
igualdade de género
20

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%)

0

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)

50

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

300

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

30

Nº de destinatários desempregados

20

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

20
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Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)
Nº de destinatários imigrantes

10

4
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

50

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

1

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

2

Número de negócios socio-ecológicos
criados

2

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

10000 EUR

Encargos com pessoal externo

19000 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

4000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

8000 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

41000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora
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Entidade
Valor

Associação Boa Colaborativa
41000 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
Valor
Descrição

Associação Boa colaborativa
Não financeiro
2500 EUR
Espaços, desgastes de equipamentos e comunicações
Associação Upaya
Não financeiro
1000 EUR
Espaços, desgastes de equipamentos e comunicações
Agrofloresta
Não financeiro
2000 EUR
voluntários
Associação Casa da Estrela
Não financeiro
1500 EUR
Desgastes de equipamentos, comunicações e recursos
pedagógicos

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

41000 EUR
7000 EUR
48000 EUR
325
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