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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Mediar- Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

AMI - Fundação Assistência Médica Internacional

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

Ignição
Arquitetar Horizontes II
4. Portugal Novo
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A implementação do projeto Arquitetar Horizontes II prevê
uma intervenção no BIP 4 - Bairro Portugal Novo na
freguesia do Areeiro. O território onde se localiza o
Bairro Portugal Novo é caracterizado pela existência de
dois bairros localizados na mesma área geográfica, sendo o
bairro das Olaias de realojamento habitacional gerido pela
Gebalis e constituído por 251 fogos distribuídos por 22
lotes e o bairro Portugal Novo constituído por 4 Lotes, sem
tutela jurídica, os mesmos são compostos por 4 pisos com
uma média de 10 habitações por piso, estimando-se uma média
de 180 fogos. É um território de intervenção onde residem
agregados familiares pertencentes a diferentes comunidades,
nomeadamente Indiana, Cigana, Caucasiana e Africana.
Perante o trabalho de aprofundamento do diagnóstico do
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Bairro Portugal Novo ao longo dos últimos 3 anos realizado
pela equipa técnica da Associação Mediar e de acordo com o
relatório de necessidades realizado pelo programa BIP ZIP
continuam a verificar-se os seguintes problemas: Ocupação
abusiva de casas; tensões culturais desentendimentos e má
relação de vizinhança; Insegurança; Isolamento de idosos;
Problemas de Higiene Urbana; Imagem descuidada e
estigmatizada do Bairro;
Verifica-se ainda que o existem relações ténues e pouco
aprofundadas entre as várias entidades que trabalham no
território de intervenção e por outro lado que a comunidade
não conhece os serviços que cada entidade disponibiliza.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A objetivo final das atividades propostas, como é o caso do
Gabinete de Triagem Social para Idosos e as atividades
lúdicas e ações de sensibilização pretendem que a população
idosa ou em situação de isolamento passe a ter um maior
conhecimento dos recursos locais aos quais pode aceder, bem
como existir uma sinalização e acompanhamento de situações
de maior vulnerabilidade/ isolamento social fará com que as
mesmas sejam depois encaminhadas para entidades parceiras
que dêem resposta às necessidades identificadas, ficando
desta forma a sua sustentabilidade assegurada. Para além
disso, e no que diz respeito às atividades de ocupação é
propósito do Parceiro Fundação AMI criar a Resposta Social
Centro de Dia no território, situação essa que fará com que
as atividades agora implementadas vejam depois a sua
continuidade nesta estrutura. Para além disso, e sendo que
o objetivo é fomentar nos moradores uma maior participação
na resolução dos problemas da sua comunidade e tendo estes
um maior conhecimento dos recursos locais existentes, fará
com que estes mais facilmente consigam dar o "seguimento e
acompanhamento" devido na identificação de situações de
isolamento pessoal e social.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição
Sustentabilidade

A capacitação dos moradores com maiores competências
pessoais e sociais para a resolução dos problemas com os
quais se deparam no seu dia a dia, é uma das ferramentas
fundamentais que se pretende consolidar, uma vez que desta
forma obtém-se uma sustentabilidade mais duradoura das
ações implementadas. Através da Criação dos Grupos
Comunitários para a Mudança, onde os mesmos são convidados
não só a identificar os problemas, mas acima de tudo a
sugerirem e executarem as resoluções para os mesmos. O
aumento da capacidade interventiva e do exercício da sua
cidadania por parte da sua comunidade, garante a
continuidade e sustentabilidade destas dinâmicas, após o
término de financiamento e garante uma plataforma de
entendimento entre o poder executivo municipal e da junta
de freguesia e os seus moradores. Para além disso, o
impulsionamento da limpeza de espaços comuns do bairro, a
criação da telas e painel informativo no bairro, irá não só
tornar a imagem do bairro mais positiva, bem como irá dar
maior conhecimento e visibilidade às atividades que são
promovidas na comunidade, reforçando desta forma o seu
sentido de responsabilidade, de pertença, permitindo uma
apropriação e manutenção destes espaços e consequente
sustentabilidade a longo prazo desse investimento

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

As tensões culturais existentes na comunidade é um dos
maiores desafios com o qual os moradores lidam diariamente,
sendo urgente criar respostas que potenciem os laços de
vizinhança, de forma a diminuir o sentimento de insegurança
vivida pelos moradores. A criação de momentos de partilha,
de aprendizagem e crescimento conjunto, como passeios
comunitários, rastreios de saúde, grupo de teatro e eventos
comunitários irá não só reforçar a união bem como fomentar
relações de vizinhança mais saudáveis e duradouras,
permitindo relações entre os moradores sustentáveis.
Nesta fase o objetivo é alargar a mobilização da população,
potenciando com outros recursos endógenos e exógenos esta
dinâmica de forma a fortalecer a rede que depois continuará
este tipo de intervenção. A sustentabilidade destas
atividades refletem-se na maior convivência intercultural e
nas redes comunitárias criadas entre instituições dentro e
fora do bairro, permitindo novas pontes entre o bairro
"ilha" e outros locais da cidade de Lisboa.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
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Actividade 1

GATSI

Descrição
Recursos humanos

- Coordenadora do Projeto;
- Técnico Social da Fundação AMI

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

-

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

Actividade 2

3225 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 11
Semanal
40
1

Academia Sénior

Descrição
Recursos humanos

- Coordenadora Técnica;
- Fisioterapeuta/Monitora para Movimento para Idosos;
- Voluntários da AMI;

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

-

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

Actividade 3

5025 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11
Diário
40
1

Ser IDOSO é FIXE
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Descrição
Recursos humanos

- Coordenadora Técnica;
- Técnica Social da Fundação AMI;
- Agentes de Proximidade da PSP.

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

-

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

Actividade 4

3225 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 9
PontualTrês
30
1

New Portugal - A different place

Descrição
Recursos humanos

- Coordenadora Técnica

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

-

Resultados esperados
Valor

8725 EUR

Cronograma

Mês 4, Mês 7

Periodicidade

PontualDuas

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

100
2

O teu bairro é a tua CARA!

Descrição
Recursos humanos

- Coordenadora Técnica;
- Voluntários do Contexto de Intervenção;
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 6

4125 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 12
PontualQuatro Iniciativas
30
2

Grupos Comunitários para a Mudança

Descrição
Recursos humanos

- Coordenadora Técnica
- Técnico/a de Desenvolvimento Comunitário a tempo parcial

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

-

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

Actividade 7

5425 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10
Semanal
50
2, 3

Grupo de Teatro Comunitário

Descrição
Recursos humanos

- Coordenadora Técnica;
- Professor/a de Teatro

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

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

Actividade 8

4225 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10
Semanal
80
3

+ SAUDE

Descrição
Recursos humanos

- Coordenadora Técnico;
- Técnicos da Fundação AMI

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

-

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

Actividade 9

3725 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Mensal
65
3

Fazer pontes com a Cidade

Descrição
Recursos humanos

- Coordenadora Técnica;
- Técnico/a da AMI

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

-

Resultados esperados
Valor

8525 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10

Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Mensal
200
3

Seminário

Descrição
Recursos humanos

- Coordenadora Técnica;
- Técnica Social da Fundação AMI;
- Técnica de Desenvolvimento Comunitário;
- Moradores dos grupos de trabalho da actividade grupos
comunitários para a Mudança;
-

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

-

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

3725 EUR
Mês 12
PontualUm Seminário
40
1, 2, 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
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(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

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------
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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

26400 EUR

Encargos com pessoal externo

3700 EUR

Deslocações e estadias

1000 EUR

Encargos com informação e publicidade

1200 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

15150 EUR
2500 EUR
0 EUR
49950 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Mediar- Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural
49950 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Mediar -Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural
Financeiro
400 EUR
A Entidade Promotora irá assegurar durante o ano de
vigência do projecto parte das rendas dos espaços onde se
realizam as actividades do projecto.
Mediar -Associação Nacional de Mediação Sócio-Cultural
Não financeiro
3500 EUR
Para a execução das atividades a entidade faculta sempre
que necessário para o pleno funcionamento das mesmas: 4
computadores, 1 retroprojetor, 1 fotocopiadora, 1 câmara de
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filmar; 1 câmara fotográfica; 1 impressora; material
pedagógico e materiais de desgaste.
Entidade

Fundação AMI

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição

1094 EUR
erceberem o que esta descrito na candidatura, passo a
descriminar:
- A colaboração de um técnico de serviço social uma vez
por semana, para atendimento e triagem no GATSI;
- Colaboração de voluntários para a dinamização de algumas
actividades lúdicas;
- Dinamização de uma acção de sensibilização por parte do
técnico da Fundação AMI;
- Técnico Responsável para organização e acompanhamento dos
Rastreios de Saúde;
- Técnico Responsável pela organização e acompanhamento
de dois dos eventos comunitários;
- Técnico co-responsável para a organização do seminário.

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

49950 EUR
4994 EUR
54944 EUR
675
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