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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Mediar- Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Comunidade de Santo Egídio

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

Ignição
Há escolhas no Bairro
4. Portugal Novo
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Promover o diálogo intercultural e intergeracional;
Desenvolver competências pessoais e sociais, dinamizando
actividades promotoras de comportamentos pró-sociais;
Prevenir comportamentos de risco, a partir da ocupação de
tempos livres com actividades artístico-comunitárias.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Bairro da Olaias e o Bairro Portugal Novo, são dois
bairros localizados na mesma área geográfica, sendo o
primeiro de realojamento e o segundo, um bairro clandestino
sem tutela jurídica. Por ser um bairro sem tutela jurídica
está conotado com a ocupação abusiva de casas. A população
residente no bairro (Olaias e Portugal Novo) é marcadamente
multicultural, sendo essencialmente de etnia cigana,
imigrantes indianos, cabo-verdianos, e portugueses
autóctones. De uma forma geral, a população encontra-se,
em situação de grave carência sócio-económica e de exclusão
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social, apresentando múltiplos problemas ao nível da saúde,
precariedade de trabalho e desemprego. As famílias são
numerosas tendo, por vezes, elementos detidos em
estabelecimentos presionais. A desocupação dos tempos
livres, nomeadamente de jovens e crianças é uma realidade,
tendo por vezes como consequência o alcoolismo e consumo e
tráfico de drogas, delinquência ou criminalidade. Existem
diversas crianças, jovens e famílias sinalizadas e
acompanhadas pela CPCJ. A maioria da população adulta tem
baixa escolaridade, não tem emprego e é beneficiária do
RSI. Existe também um número considerável de pessoas
idosas, sem actividades de ocupação dos seus tempos livres.
Pode dizer-se que esta população vive num contexto de
segregação urbanística, que se traduz visivelmente na
escassez de serviços e equipamentos ao seu dispor.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Inclusão e a Prevenção
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Promover o diálogo intercultural e intergeracional;
Desenvolver competências pessoais e sociais, dinamizando
actividades promotoras de comportamentos pró-sociais;
Prevenir comportamentos de risco, a partir da ocupação de
tempos livres com actividades artístico-comunitárias.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
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Actividade 1

Intervenção pela Arte

Descrição
Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

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

Espaço do escolhas - associação Mediar

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

41485 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
50
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
0

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

0

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)

0

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

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

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

-

0
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-

0

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

12600 EUR

Encargos com pessoal externo

4270 EUR

Deslocações e estadias

1510 EUR

Encargos com informação e publicidade

385 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4300 EUR

Equipamentos

3420 EUR

Obras

15000 EUR

Total

41485 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Mediar- Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural
41485 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação Mediar
Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

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

41485 EUR
1 EUR
41486 EUR
50



