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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Renovar a Mouraria

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação

Agrupamento de Escolas Gil Vicente

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

Ignição
A Mouraria é limpa
44. Mouraria
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

No território da Mouraria vivem crianças, jovens e
familiares, que se encontram inseridas num contexto de
extrema vulnerabilidade socioeconómica. Este território tem
um índice de Risco de Exclusão Infantojuvenil de nível 4 e
está caracterizado como território atrativo e ameaçador
pelo Instituto de Segurança Social. Existe um elevado fluxo
migratório constante que se tem vindo a acentuar ao longo
dos anos que atrai minorias étnicas de diversas culturas
com hábitos vincados e diferenciados, por vezes em situação
de ilegalidade. Permanece ainda uma representação muito
negativa desta área de Lisboa, devido a diversos fatores,
tais como a insegurança, prostituição e a escassez de
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higiene urbana que se traduz na sujidade das ruas. A
avaliação/monitorização do Programa de Desenvolvimento
Comunitário da Mouraria realizado pela equipa do
DINAMIA`CET - Centro de Estudos sobre a Mudança
Socioeconómica e o Território - ISCTE-IUL, permite
verificar, através das respostas dos moradores do
território, que um dos principais problemas referidos é a
falta de limpeza nas ruas - referida por 33% das pessoas
inquiridas, pondo em risco a saúde pública das populações
residentes.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Outra.
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

O programa de formação pretende capacitar alunos e
professores em diferentes áreas de intervenção,
nomeadamente ambiente e ecologia, cidadania, consumo
responsável.
Numa primeira fase serão trabalhadas diversas metodologias
de educação não formal com os professores que garantirão,
em conjunto com o animador responsável pelo projeto, a
realização das sessões que compõem o módulo de formação.
Desta forma, garante-se a capacitação e envolvimento dos
professores no projeto, garantindo a sustentabilidade das
mesmas ações no pós-projeto, nomeadamente com alunos de
diferentes turmas que inicialmente não foram abrangidos
pelo projeto.
Para além disso, prevê-se a criação de um clube do ambiente
que permanecerá no pós-projeto e que terá como principal
objetivo dinamizar ações e atividades de sensibilização e
informação com a comunidade escolar. A dinamização das
ações e atividades serão de inteira responsabilidade dos
alunos que integrarão o programa de formação, estando
aberto a todos os alunos interessados, e contarão com apoio
dos professores envolvidos. A Associação Renovar a Mouraria
garante o acompanhamento e apoio aos clubes do ambiente no
pós-projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição
Sustentabilidade

O projeto A Mouraria é limpa teve, na sua conceção, a
preocupação em garantir a sustentabilidade das suas ações
no pós-projeto. Essa garantia será efetivada através da
atuação em rede, traduzida nas parcerias existentes no
âmbito do projeto, num esforço compartilhado e integrado
das entidades participantes e da comunidade local. A
existência desta rede de trabalho garantirá a
sustentabilidade de todas as ações previstas no projeto.
Poder-se-á também contar com a colaboração das restantes
entidades que trabalham no território e que são parceiras
da Associação Renovar a Mouraria noutras intervenções para
a consolidação desta rede de trabalho.
Após a realização da atividade que responde ao presente
objetivo específico prevê-se que o grupo beneficiário
esteja capacitado e motivado para dinamizar ações de
sensibilização junto da restante comunidade,
transformando-se em atores de mudança.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A colaboração e envolvimento da Junta de Freguesia de Santa
Maria Maior permitirá garantir a sustentabilidade do
presente objetivo devido à articulação existente entre o
programa de higiene urbana da freguesia e as atividades
desenvolvidas pelo A Mouraria é limpa. A campanha de
sensibilização, a realização de ações de limpeza das ruas e
a criação de uma equipa de cuidadores de ruas comunitários
foi definida em estreita colaboração com a Junta de
Freguesia de Santa Maria Maior para que exista uma
complementaridade das ações, potenciando o trabalho
desenvolvido por ambas as entidades.
A sustentabilidade da equipa de rua será também garantida,
no pós-projeto, pelas comparticipações dos comerciantes e
moradores, a implementar durante o projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Programa de formação

Descrição
Recursos humanos

Para o sucesso da presente atividade e concretização dos
objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são
uma componente fundamental, o que explica a relativa
elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento
total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se
consideram necessários são:
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-1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela
coordenação geral do projeto;
-1 Animador(a), responsável pela dinamização do
plano de formação e das oficinas;
-1 Formador(a) da AVAal - Associação para a
Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela
formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas
em casa.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2

11900 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10
Semanal
207
1

Desenvolvimento de 10 oficinas

Descrição
Recursos humanos

Para o sucesso da presente atividade e concretização dos
objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são
uma componente fundamental, o que explica a relativa
elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento
total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se
consideram necessários são:
-1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela
coordenação geral do projeto;
-1 Animador(a), responsável pela dinamização do
plano de formação e das oficinas;
-1 Formador(a) da AVAal - Associação para a
Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela
formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas
em casa.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

10900 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
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9, Mês 10
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

Semanal
70
2

Campanha de sensibilização

Descrição
Recursos humanos

Para o sucesso da presente atividade e concretização dos
objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são
uma componente fundamental, o que explica a relativa
elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento
total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se
consideram necessários são:
-1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela
coordenação geral do projeto;
-1 Animador(a), responsável pela dinamização do
plano de formação e das oficinas;
-1 Formador(a) da AVAal - Associação para a
Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela
formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas
em casa.

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

-

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

Actividade 4

15550 EUR
Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
1777
3

Cuidadores de ruas

Descrição
Recursos humanos

Para o sucesso da presente atividade e concretização dos
objetivos e resultados previstos, os recursos humanos são
uma componente fundamental, o que explica a relativa
elevada percentagem que esta rubrica ocupa no orçamento
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total do projeto. Assim, os Recursos Humanos que se
consideram necessários são:
-1 Coordenador(a) do Projeto, responsável pela
coordenação geral do projeto;
-1 Animador(a), responsável pela dinamização do
plano de formação e das oficinas;
-1 Formador(a) da AVAal - Associação para a
Valorização Ambiental da Alta de Lisboa responsável pela
formação e acompanhamento das hortas escolares e das hortas
em casa;
-3 Cuidadores de ruas comunitários, responsáveis
pela limpeza de ruas do território da Mouraria.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

8925 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário

Nº de destinatários

3

Objectivos especificos para que
concorre

3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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
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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

----------

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
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Encargos com pessoal interno

26600 EUR

Encargos com pessoal externo

4075 EUR

Deslocações e estadias

3000 EUR

Encargos com informação e publicidade

4600 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4500 EUR

Equipamentos

4500 EUR

Obras
Total

0 EUR
47275 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Renovar a Mouraria
47275 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação Renovar a Mouraria
Não financeiro
3500 EUR
O valor provem de trabalho voluntário, de receitas próprias
decorrentes do serviço de cafetaria, do aluguer de espaço,
das festas de aniversário e outras atividades pagas.

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

47275 EUR
3500 EUR
50775 EUR
2057



