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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL

Designação

Associação Wamãe

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia
Cigana

Designação

AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social

Designação

Teatro Umano - Associação Cultural

Designação

Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)

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

Ignição
CON(VIVER) DE BAIRROS ABERTOS!
1. Casalinho da Ajuda
Reduzir as Desigualdades
Cidades e Comunidades Sustentáveis
Paz, Justiça Instituições Eficazes
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Construção/criação de uma plataforma e conteúdos de vídeo
que dê visibilidade à diversidade e formas de intervenção
do território levadas a cabo no âmbito do programa Bip
/Zip. A plataforma pretende ser um repositório das
experiências que contribuíram para a promoção de mudanças
positivas e significativas para os participantes e para as
comunidades. Os conteúdos serão produzidos, em parte pela
equipa do projeto e também estará aberta à colaboração
através do envio de vídeos e testemunhos.
Consolidação da plataforma como uma ferramenta de partilha
e interação entre os territórios dos projetos Bip/Zip.
Reforço e alargamento das redes constituídas como
estratégia de promoção e dinamização das comunidades. A
valorização das iniciativas, como acontecimentos que ajudem
a fomentar a coesão dos territórios, a abertura a processos
de co-criação com o envolvimento dos parceiros e dos
próprios moradores do bairro, permitem a continuidade dos
projetos/atividades.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1
Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Os “bairros” Bip/Zip, territórios marcados por fortes
contrates ecossociais, onde coexistem um elevado número de
bairros de habitação social e outras zonas residenciais e
onde foi diagnosticada a necessidade de intervir
socialmente com o objetivo de contrariar os processos de
pobreza, fortalecer a coesão social e a adaptação a um novo
contexto ecológico e social. O programa permitiu criar
inúmeras iniciativas e espaços de interação, participação,
discussão e mobilizar as pessoas para os processos de
transformação das suas realidades. O estigma social, destes
“lugares” votaram-nos a um isolamento social com o resto da
cidade e à guetização dos seus moradores que surgem muitas
vezes associados a indicadores persistentes de exclusão
social: desemprego, baixa autoestima, abandono escolar,
insegurança, problemas de saúde e outros associados a
dificuldades de integração. Tal não significa que não
existam outras perceções, em que a participação de pessoas
e instituições permitiu superar resistências e
representações negativas. Este projeto visa amplificar os
esforços dos promotores dos projetos e da própria estrutura
do Bip/Zip para dar visibilidade à riqueza destas
experiências de intervenção no território, muitas delas
permanecem pouco conhecidas. Face a esta realidade
afigura-se necessário a criação de um espaço de partilha e
visibilização destas experiências, bem como o empoderamento
dos participantes.
Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Jovens
A construção da plataforma pretende promover mudanças
positivas e significativas para os participantes e para as
comunidades, através da experiência da própria participação
de todos quantos queiram envolver-se na sua construção. Os
conteúdos produzidos irão abordar questões como,
metodologias de intervenção, as relações entre promotores e
destinatários dos projetos e as transformações operadas no
território e no tecido social. Os conteúdos abordarão
também a questão da sustentabilidade dos projetos e o seu
impacto nas comunidades. Procurar-se-á recobrir, embora de
forma não exaustiva os principais eixos de intervenção que
têm caracterizado o programa Bip/Zip ao longo dos 10 anos
de existência. Pretende-se que estes conteúdos reflitam as
vozes e perceções de todos os envolvidos (promotores e
destinatários) contribuindo para a promoção e divulgação de
boas práticas de intervenção mos territórios e para o
empoderamento das comunidades envolvidas. A plataforma visa
constituir-se como um espaço de partilha e de experiências
de intervenção, continuando a poder ser alimentada para
além do período de execução do projeto.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
4
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Descrição

A construção da plataforma pretende promover mudanças
positivas e significativas para os participantes e para as
comunidades, através da experiência da própria participação
de todos quantos queiram envolver-se na sua construção.
Procura-se, desta forma, criar um espaço/repositório de
experiências de intervenção nos territórios e comunidades
onde funcionaram e funcionam projetos BIP/ZIP, dando-lhe
visibilidade e contribuindo para a partilha de boas
práticas. Para este objetivo concorrem as atividades 1, 2 e
6.

Sustentabilidade

A plataforma propiciará o estabelecimento e consolidação de
hábitos de participação, de expetativa positiva, numa
perspetiva de partilha continuada de experiências.
Espera-se que a cooperação estimulada e gerada ao longo do
projeto e a valorização de uma cultura de intervenção em
rede garanta a continuidade das atividades criadas, gerando
novos conteúdos. O envolvimento dos destinatários e dos
parceiros que compõem o consórcio permitirá a integração
dos resultados e práticas levando a uma participação
cívica, enraizada nas potencialidades locais.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Para além da partilha e visibilidade de experiências em
territórios BIP/ZIP, a plataforma terá uma função
pedagógica no sentido em que organiza (e permite pesquisa e
busca) sobre tópicos específicos que são do interesse dos
atuais e futuros participantes em projetos desta natureza.
Assim, os conteúdos produzidos estarão organizados em
tópicos tais como: metodologias de intervenção; relações
entre promotores e destinatários dos projetos;
transformações operadas no território e no tecido social.
Os conteúdos abordarão também a questão da sustentabilidade
dos projetos e o seu impacto nas comunidades. Procurar-se-á
recobrir, embora de forma não exaustiva, os principais
eixos de intervenção que têm caracterizado o programa
Bip/Zip ao longo dos 10 anos de existência. Para este
objetivo concorrem, de modo específico as atividades 3, 4 e
5.
Através das atividades desenvolvidas os destinatários do
projeto irão adquirir
novas competências, especificamente
as relacionadas com o uso de múltiplas ferramentas e
linguagens para comunicar bem como a capacidade de refletir
sobre metodologias de intervenção nos territórios, em
resultado das suas próprias experiências e do contacto com
as experiências de outros.
Espera-se também que ao
potenciar os recursos endógenos dos territórios Bip/Zip, se
assegure a continuidade das atividades do Projeto,
conferindo uma maior autonomia aos atores da comunidade e
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reforçando as suas capacidades de auto-organização e de
mobilização.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

A plataforma terá um caráter multivocal, no sentido em que
os conteúdos que disponibiliza refletem as vozes e
perceções de todos os envolvidos (promotores e
destinatários); esta multivocalidade não apenas contribui
para a promoção e divulgação de boas práticas de
intervenção nos territórios (como mencionado nos objetivos
específicos 1 e 2) mas também para o empoderamento das
comunidades envolvidas. A plataforma visa, assim,
constituir-se como um espaço de partilha e de
experiências de intervenção, continuando a poder ser
alimentada para além do período de execução do projeto.
Para este objetivo concorrem, de forma específica as
atividades 5, 6 e 7.
Os recursos disponibilizados e as ligações criadas durante
o desenvolvimento do projeto, ajudarão a fomentar a coesão
dos bairros Bip/Zip. Por outro lado, a promoção de uma
comunidade que aprende a conhecer e reconhecer o seu valor
e a descobrir o potencial transformador de trabalhar em
rede, fomenta um maior envolvimento dos participantes e
potencia o alargamento dessa rede ao exterior, nomeadamente
através das entidades promotoras e parceiras do projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

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

Próximos, até longe!
Criação de uma plataforma digital de contacto entre os
diferentes intervenientes
(promotores/parceiros/destinatários) dos projetos em
desenvolvimento e a desenvolver nos territórios Bip/Zip cm
o objetivo de criar canais de comunicação, de partilha, de
co-criação e de valorização dos diferentes intervenientes,
numa perspetiva de capacitação e integração com o
território.
Coordenador do projeto;
webDesigner;
Gestor de conteúdos.
AASPS: Rua do Cruzeiro, 194

1300-172 Lisboa

AASPS
Desenvolvimento da plataforma e disponibilização dos
conteúdos de forma regular (diária) sobre os diferentes
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projetos nos territórios Bip/Zip.
Valor
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

16800 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
2500
1

Liga-te!
Reuniões e contactos com diferentes parceiros e promotores
de projetos nos territórios Bip/Zip com o objetivo de
apresentar a plataforma e informação sobre os procedimentos
para a partilha de iniciativas e boas práticas.
Coordenador do projeto;
Mediador Comunitário.
AASPS: Rua do Cruzeiro, 194

1300-172 Lisboa

AASPS
Forte envolvimento e associação à plataforma de pelo menos
90% dos projetos contactados.
2890 EUR
Mês 1, Mês 2
Mensal
80
1

A criar é que a gente se entende!
Promover e aumentar a conexão social entre os diferentes
intervenientes e bairros Bip/Zip, com a oferta de 6
workshops de formação online, sobre a produção de
conteúdos, que tem como objetivo capacitar os destinatários
para a produção e partilha dos seus próprios conteúdos na
plataforma. Pretende-se também capacitar os destinatários
para problematizar as condições de vida e dos seus
territórios através do contacto com os diferentes agentes
no território, e diversos territórios
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Recursos humanos

Coordenador do projeto;
2 formadores em produção de
conteúdos

Local: morada(s)

AASPS: Rua do Cruzeiro, 194

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor

1300-172 Lisboa

AASPS
Realização de 6 workshops com a participação de pelo menos
80% dos destinatários. Espera-se também contribuir para o
reforço das redes de contactos e de partilha de informação
entre os territórios Bip/Zip. Capacitação e autonomização
por parte dos destinatários na produção dos seus próprios
conteúdos. Apreensão de conhecimentos técnicos e
contextuais que permitem o
desenvolvimento de consumidores
de informação digital mais conscientes.
12910 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6
Mensal
120
2

Mais próximos, faremos os próximos!
Organização de conversas/debates entre promotores,
parceiros e destinatários de projetos nos bairros BIP/ZIP
que serão divulgados na plataforma.
Prevê-se a realização
de 8 sessões em torno de temáticas específicas à filosofia
de funcionamento do programa BIP/ZIP: diagnóstico e
constituição de equipas de promotores e parceiros;
dinâmicas de intervenção, boas práticas e dificuldades; o
que fica do que foi feito: a sustentabilidade dos projetos.
Para cada sessão serão convidados promotores, entidades
parceiras e destinatários de projetos em curso (ou já
concluídos). Cada sessão contará com a presença de 3
intervenientes e um(a) moderador(a).
Coordenador do projeto;
3 técnicos de audiovisuais.
AASPS: Rua do Cruzeiro, 194 B

1300-172

Lisboa

AASPS
Realização de 8 sessões. Consolidação da ligação/relações
entre diferentes projetos e bairros Bip/Zip.
7200 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
20
2

A Soma de Tod@s!
Formação interna, com produção de conhecimento aprofundando
o desenho do projeto desde o diagnóstico dos problemas, aos
conceitos base, as metodologias selecionadas ou criadas e
aos itinerários de intervenção, em momentos regulares de
reflexão e criação de conteúdos, articulados com a
atividade de avaliação e calendarizados ao longo do ano, a
ritmo regular (inclui Jornadas abertas para partilha e
reflexão sobre experiências afins, com comunicações
nacionais e internacionais).
Coordenadora do projeto;
Responsáveis/Representantes das
entidades parceiras;
Equipa do projeto.
AASPS: Rua do Cruzeiro, 194 B 1300-172 Lisboa
CRIA ISCTE-IUL - Av. Forças Armadas, Edifício ISCTE-IUL, sala
2W2, 1649-026
AASPS - Associação de Apoio e Segurança Psico-Social
CRIAISCTE-IUL
Formação interna, com produção de conhecimento aprofundando
do desenho do projeto desde o diagnóstico dos problemas,
aos conceitos base, às metodologias selecionadas ou criadas
e aos itinerários de intervenção. Criação de momentos
regulares de reflexão e criação de conteúdos, articulados
com a atividade de avaliação e calendarizados ao longo do
ano, a ritmo regular - no mínimo um por trimestre. Inclui
encontro final de avaliação, partilha e reflexão sobre
experiências afins, com apresentação de comunicações.
Captação de mais parceiros para o projeto; Levantamento de
necessidades formativas. Publicação de recursos em livre
acesso, decorrentes da formação. Divulgação de práticas e
recursos formativos dentro e fora da parceria.
1200 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
Mensal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

14
1, 2, 3

Imagem e Comunicação
Elaboração do dossier de imagem e comunicação com produção
de materiais, incluindo desenho de suportes expositivos
originais e design físico e digital do projeto, tendo em
atenção os diferentes destinatários do projeto. Preparar e
projetar a imagem do projeto, de acordo com as regras de
comunicação do Programa Bip/Zip, recolher, sistematizar e
divulgar através dos meios adequados as atividades do
projeto, quer através de formato digital ou impresso.
Dinamizar a comunicação interna e assegurar a comunicação
externa do projeto e a cooperação ao nível da divulgação do
projeto, nomeadamente na relação com parceiros e futuros
parceiros, bem como participação em iniciativas externas ao
projeto e elaboração e gestão de material de merchandising.
-Coordenadora do projeto;
-Representante dos parceiros;
-Designer.
AASPS: Rua do Cruzeiro, 194 B 1300-172 Lisboa
AASPS
Elaboração de um dossier de comunicação que contribuirá
divulgar as atividades, suscetíveis de contribuírem para o
reforço da identidade do projeto e do programa Bip/Zip,
otimizando a gestão de conteúdos de imagem, em suporte
fotográfico e de vídeo para o sítio do projeto na internet.
Aumento da eficácia na gestão e dinamização das redes
sociais e newsletter, como também na produção de materiais
e equipamentos de divulgação (e.g. Flyers, bandeiras,
roll-ups, outros). Espera-se também obter resultados do
impacto da visibilidade do projeto e do programa Bip/Zip
resultante de ações organizadas pelo projeto, assim como a
participação em outros eventos.
6500 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
Mensal
2000
1, 2, 3
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Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Avaliação
O objetivo da avaliação assenta na produção de informação
que possibilite aos intervenientes no projeto, verificar em
que medida os objetivos estão a ser cumpridos e os
resultados esperados estão a ser alcançados. A metodologia
a utilizar pretende avaliar não apenas o projeto como um
todo, mas também as suas outras componentes mais
específicas: atividades desenvolvidas, parcerias
estabelecidas, produtos, competências desenvolvidas, etc.,
recorrendo a métodos quantitativos e qualitativos de
análise e tratamento da informação (entrevista, análise
documental, observação direta, etc). A avaliação tem ainda
por objetivo a realização de balanço de competências do
projeto, que será desenvolvido em articulação com as
atividades de avaliação do projeto, no sentido de criar e
aproveitar sinergias naturais, tanto ao nível de momentos
de avaliação (inicial, intermédio e final) como ao nível
dos dispositivos de monitorização
Coordenador do projeto;
Equipa do projeto;
Contabilista
certificado;
Equipa de avaliação externa (CRIA).
AASPS: Rua do Cruzeiro, 194 B 1300-172 Lisboa
AEFA: Calçada
da Tapada 152, 1300-551 Lisboa
CRIA – Av. Forças Armadas,
Edifício ISCTE-IUL, sala 2W2, 1649-026
AASPS - Associação de Apoio e Segurança Psico-Social
CRIAISCTE-IUL
A avaliação e monitorização permitirá verificar desde o
início do projeto até à
sua conclusão, os efeitos e os
impactos produzidos em articulação com a sua eficácia,
possibilitando a introdução atempada das alterações
necessárias para garantir o alcance dos objetivos
previamente definidos, constituindo-se, deste modo, um
instrumento de investigação-ação de apoio à decisão e de
comunicação.
2500 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
Mensal
2000
1, 2, 3
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Nº de parceiros mobilizados

7
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador do projeto
900

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

WebDesigner
450

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer
290

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Mediador
290

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Gestor de conteúdos
900

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Contabilista certificado
148
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

2 Formadores
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

3 Técnicos de audiovisuais
720

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%)

2

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

0

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

114

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

2500

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

2
Equidade

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

0

30
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Nº de destinatários desempregados

60

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

114

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

40

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

1

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

3

Nº de vídeos criados

40

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

2

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

0

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

12970 EUR

Encargos com pessoal externo

15080 EUR

Deslocações e estadias

250 EUR

Encargos com informação e publicidade

5500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

7200 EUR

Equipamentos

9000 EUR

Obras

0 EUR
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Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

ASSOCIAÇÃO DE APOIO E SEGURANÇA PSICO-SOCIAL
25000 EUR
Associação Wamãe
25000 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

Associação de Apoio e Segurança Psico-Social
Financeiro
6000 EUR
-Mobilização de recursos técnicos e metodológicos
necessários ao dispositivo de monitorização;
-Cedência de
instalações;
-Cedência temporária de equipamentos;
-Crédito
horário de recursos humanos.
Associação Wamãe
Financeiro
2000 EUR
-Mobilização de recursos técnicos e metodológicos
necessários ao dispositivo de monitorização;
-Cedência de
instalações;
-Cedência temporária de equipamentos;
-Crédito
horário de recursos humanos.
Teatro Umano - Associação Cultural
Não financeiro
900 EUR
-Mobilização de recursos técnicos e metodológicos;
-Cedência temporária de equipamentos.
Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)
Não financeiro
365 EUR
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Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Dedicação de uma pessoa do staff do CRIA para procedimentos
administrativos, contabilísticos e apoio à implementação do
projeto (2horas por mês* 12 meses*15,2€ por hora).
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia
Cigana
Não financeiro
5840 EUR
Dedicação de um mediador comunitário para o apoio à
implementação do projeto (32horas por mês* 12 meses*15,2€
por hora).
AGIRXXI- Associação para a Inclusão Social
Não financeiro
1200 EUR
Cedência de instalações;
Cedência temporária de
equipamentos;
Crédito horário de recursos humanos.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

16305 EUR

Total do Projeto

66305 EUR

Total dos Destinatários

6734
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