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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Renovar a Mouraria

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

GI Saúde para Todos

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

Ignição
Casa Comunitária da Mouraria
44. Mouraria
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Constatando-se que a Mouraria não dispõe de
equipamentos/espaços de lazer, nomeadamente para crianças,
jovens e idosos, surgiu o projecto de criar uma Casa
Comunitária, espaço aglutinador de contacto entre tão
diversa população. Pretende-se responder a um conjunto de
problemas/necessidades diagnosticados: solidão e isolamento
dos idosos -larga fatia dos moradores deste bairro- e risco
face à pobreza; baixo nível de escolaridade; reduzida
participação cívica; ausência de serviços de proximidade e
de respostas na área da saúde, associada a mobilidade
reduzida; má imagem do bairro e falta de auto-estima;
desinteresse pela escola e ausência de respostas de emprego
e formação; famílias fragilizadas; mudança identitária,
pela forte presença de imigrantes e novos moradores.
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A Casa visa oferecer serviços/actividades para colmatar
estas lacunas, com base na filosofia de que todos lhes
podem ter acesso, independentemente do estatuto
socio-económico, idade e país. Será criada uma bolsa a
partir do pagamento dos serviços feito por quem reúne
condições económicas para o fazer, que servirá para o pagar
os serviços de quem não reúne essas condições. Neste caso,
haverá uma progressiva motivação para que o pagamento seja
feito em serviços, melhorando a auto-estima e minimizando o
estigma do "isento" e estimulando a participação e
desenvolvimento de talentos individuais. Exemplo: um
tratamento de acupunctura pode ser trocado por uma sessão
de contos tradicionais, ou por formação em croché.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Após a fase de lançamento do projecto, assente numa
campanha de divulgação massiva, pretende-se contituir uma
bolsa de mecenas, em que uma percentagem do pagamento
efectuado pelos clientes com maiores recursos económicos é
canalizada para os serviços a oferecer aos clientes com
menores recursos económicos.
Nesta fase, estamos já em negociação com empresas
farmacêuticas para que possam ser disponibilizados
medicamentos homeopáticos, em final de ciclo de vida, a
preço de custo ou a custo zero.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Após a fase inicial de formação da equipa dos técnicos e
voluntários que vão dinamizar as várias actividades que
visam contribuir para a obtenção dos objectivos acima
descritos e divulgação das mesmas, a Associação Renovar a
Mouraria vai também desenvolver outro tipo de iniciativas
pagas (workshops de ilustração, fotografia, dança,
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mandarim, culinária, aulas de dança, yoga, aluguer do
espaço para iniciativas de outras entidades, festas de
aniversário para crianças) cujas receitas vão permitir
desenvolver as actividades gratuitas para a comunidade
local.
Para além disso, no piso 0 da Casa Comunitária da Mouraria
vai funcionar uma cafetaria, aberta ao público, na qual
ocorrerão concertos e actividades de índole cultura, cujas
receitas reverterão também a favor de todas as actividades
sociais desenvolvidas pela Casa Comunitária da Mouraria.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A Casa Comunitária da Mouraria é um equipamento fixo no
qual vamos promover uma programação cultural e um programa
de desenvolvimento comunitário permanente, com início em
Junho de 2012 e repercussões em todos os anos subsequentes.
Neste sentido, a sustentabilidade do projecto assenta nos
dois vectores já apresentados no objectivo específico 2:
actividades culturais, recreativas e de formação pagas
destinadas ao público em geral e cafetaria aberta ao
público.
Haverá ainda a venda de produtos resultantes das
actividades, tais como roupas, velas, fotografias, cuja
receita reverterá para os seus autores e para a Casa.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

-

Descrição
Recursos humanos

Técnicos do grupo "Saúde Para Todos" para desenvolver a
triagem, diagnóstico e aplicações terapêuticas.
Técnicos da Associação Renovar a Mouraria para comunicação
do projecto, angariação de clientes e triagem
socio-económica.
O consultório terá um horário fixo de funcionamento na Sala
Multifunções da Casa Comunitária da Mouraria.
Será necessário um computador, uma marquesa e consumíveis
terapêuticos e administrativos.

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

-

Resultados esperados
Valor

10600 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

Mês 1, Mês 2, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
1, 2, 3

-

Descrição
Recursos humanos

Recursos Humanos:
Coordenação do projecto a cargo da Associação Renovar a
Mouraria.
Técnicos e voluntários da Associação Renovar a Mouraria
para a prestação dos diferentes serviços de apoio.
Recursos Físicos:
Estas actividades serão desenvolvidas na Casa Comunitária
da Mouraria.
Equipamento informático, consumíveis gerais.

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

-

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

Actividade 3

4600 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
2, 3

-

Descrição
Recursos humanos

Recursos Humanos:
Coordenação do projecto a cargo da Associação Renovar a
Mouraria.
Técnicos e voluntários da Associação Renovar a Mouraria e
voluntários do projecto "Laboratórios na Rua", do Instituto
Superior Técnico, para a realização das actividades.
Recursos Físicos:
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Estas actividades serão desenvolvidas na Casa Comunitária
da Mouraria e no espaço público envolvente.
Equipamento informático, equipamento de som e imagem,
instrumentos musicais, consumíveis gerais.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 4

3700 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
2, 3

-

Descrição
Recursos humanos

Recursos Humanos:
Coordenação do projecto a cargo da Associação Renovar a
Mouraria.
Técnicos e voluntários da Associação Renovar a Mouraria e
externos, responsáveis pelos cursos de formação no âmbito
da actividade em causa.
Recursos Físicos:
Estas actividades serão desenvolvidas na Casa Comunitária
da Mouraria.
Equipamento informático, equipamento de som e imagem,
livros, consumíveis gerais.

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

-

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

3700 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
2, 3
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Actividade 5

-

Descrição
Recursos humanos

Recursos Humanos:
Coordenação do projecto a cargo da Associação Renovar a
Mouraria.
Técnicos e voluntários da Associação Renovar a Mouraria e
externos responsáveis pelo desenvolvimento de dinamização
das actividades a realizar neste âmbito.
Recursos Físicos:
Estas actividades serão desenvolvidas na Casa Comunitária
da Mouraria, no espaço público envolvente e em locais
aglutinadores de elementos das diferentes comunidades
imigrantes
Equipamento informático, equipamento de som e imagem,
livros, consumíveis gerais.

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

-

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

Actividade 6

3900 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
2, 3

-

Descrição
Recursos humanos

Local: morada(s)

Recursos Humanos:
Coordenação do projecto a cargo da Associação Renovar a
Mouraria.
Técnicos e voluntários da Associação Renovar a Mouraria e
externos responsáveis pelo desenvolvimento de dinamização
das actividades a realizar neste âmbito, salientando-se a
continuidade da colaboração da AR.CO, Escola de Artes e
Comunicação, e o IELT - Instituto de Estudos de Literatura
Tradicional.
Recursos Físicos:
Estas actividades serão desenvolvidas na Casa Comunitária
da Mouraria e no espaço público envolvente.
Equipamento informático, equipamento de som e imagem,
instrumentos musicais, consumíveis gerais.
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Local: entidade(s)

-

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

Actividade 7

7000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
2, 3

-

Descrição
Recursos humanos

Alguns materiais são oferecidos por empresas patrocinadoras
do projecto. Como é o caso das telhas e das placas de gesso
cartonado para isolamento.
A mão-de-obra fica a cargo de empresa de construção local
que vem desenvolvendo o trabalho de reabilitação do
edifício.
O acompanhamento da obra fica a cargo da Associação Renovar
a Mouraria.

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

-

Resultados esperados
Valor

4800 EUR

Cronograma

Mês 5

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

0
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

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

----------

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

----------

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

----------

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

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------
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Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

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

----------

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

0 EUR

Encargos com pessoal externo

17600 EUR

Deslocações e estadias

800 EUR

Encargos com informação e publicidade

4800 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3800 EUR

Equipamentos

6500 EUR

Obras

4800 EUR

Total

38300 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Renovar a Mouraria
38300 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade

Associação Renovar a Mouraria
Financeiro
10000 EUR
Receitas próprias decorrentes do serviço da cafetaria,
aluguer de espaço, festas de aniversário, actividades
pagas.
Associação Renovar a Mouraria
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Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
3500 EUR
Prestação de trabalho em regime de voluntariado
Distribuidores de Medicamentos Homeopáticos
Não financeiro
4500 EUR
Disponibilização de medicamentos homeopáticos em final de
ciclo de vida (em negociação).
Laboratórios na Rua
Não financeiro
2500 EUR
Grupo de voluntários do Instituto Superior Técnico para
Apoio ao Estudo e para apoio técnico ao empreendedorismo e
capacitação empresarial.
CS Telhas
Não financeiro
1800 EUR
Oferta de telhas para reparação do telhado da Casa
Comunitária da Mouraria

Entidade

Gyptec Ibérica

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

1200 EUR
Oferta de placas de gesso cartonado para isolamento do
telhado da Casa Comunitária da Mouraria
AR.CO - Escola de Artes e Comunicação
Não financeiro
7000 EUR
Realização de um documentário sobre a Casa Comunitária da
Mouraria.

TOTAIS



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total das Actividades

38300 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

30500 EUR

Total do Projeto

68800 EUR

Total dos Destinatários

0



