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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Reagir para Mudar

Designação

Teatro Umano

Designação

Clube Desportivo Santo António de Lisboa

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

Ignição
Cultiv´art
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Estes bairros localizam-se ao longo da Av. de Ceuta e são
compostos por um conjunto de edifícios onde foram
realojadas as populações que viviam no antigo Bairro do
Casal Ventoso, um dos núcleos populacionais mais
problemáticos do ponto de vista social, económico e
urbanístico de Lisboa. Com uma população residente de cerca
de 6000 habitantes agrupados numa área de 92,4 ha,
verifica-se uma acentuada densidade populacional. Trata-se
de uma população fracamente instruída onde 17% da população
é analfabeta e onde somente cerca de 2% tem um curso
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superior completo. Apresenta uma taxa de actividade de
37,3% significativamente inferior à média Lisboa 48,1% e
uma taxa de desemprego expressiva, onde acresce o facto de
26,3% da população ser pensionista ou reformada com baixos
rendimentos económicos (PORDATA, 2011). Apesar de se tratar
de um espaço de realojamento relativamente recente,
verifica-se que o parque habitacional apresenta sinais de
franca degradação habitacional e ambiental. Estes bairros
encontram-se mal cuidados, sujos, muito pouco atractivo na
sua dimensão estética. Apesar de todo o investimento
efectuado neste tecido urbano, constata-se que esta área
continua a ser socialmente estigmatizada, mantendo-se a
dificuldade em atrair outros grupos sociais e funções
urbanas mais qualificadas, o que impede que se consiga
contrariar o efeito de gheto. Sublinha-se assim a
necessidade de potenciar a participação cidadã, melhorando
a qualidade de vida das pessoas e do bairro.
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 manutenção dos comportamentos após o encerramento do
projecto será monitorizado através de algumas acções de
continuidade: novo ciclo de formação em grupo efectuado
pela Associação Reagir para Mudar (12 sessões de
desenvolvimento pessoal e social abordando os temas do
plano de formação anterior) e novas sessões de "somatic
experience" a realizar (estimam-se 2 por cada pessoa já
acompanhada durante o projecto). A Associação Teatro Umano
irá igualmente realizar três workshops por ano, promovendo
a continuidade e monitorização do embelezamento do bairro.
De igual forma será mantido o apoio e acompanhamento
personalizado do mediador do GIP, bem como serão
estabelecidos dois novos contrato de colaboração para novos
guardiões do bairro que para além deste apoio serão
"formados" pelos guardiões do projecto.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição
Sustentabilidade

Será procurado um apoio por parte do Instituto Superior de
Agronomia, através dos seus estudantes, de modo a
acompanhar a manutenção do ajardinamento do bairro.
A continuidade do trabalho artístico será também
assegurada, através do acompanhamento na preparação do
festival anual, para o qual se procurará constituir uma
comissão de moradores ou entidade semelhante, procurando
também manter o envolvimento da junta de freguesia. Tal
como atrás referido, a Associação Teatro Umano irá
igualmente realizar três workshops por ano, promovendo a
continuidade e monitorização do embelezamento do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

O sucesso do festival será determinante para a sua
sustentabilidade. Procurar-se-à obter patrocínios e apoios
suficientes para a realização do festival em anos
subsequentes ao fim do projecto. A comissão de moradores ou
entidade similar a constituir para o efeito será encarregue
da realização do festival e será dado apoio técnico a essa
entidade para levar a bom porto esse objectivo. A venda de
comidas e bebidas e outros produtos alusivos ao evento são
outros elementos a ter em conta na sustentabilidade do
projecto. De igual forma todas as entidades parceiras do
projecto continuaram a dar suporte e apoio na promoção e
realização do festival.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Selecção de Candidatos a Mediadores

Descrição
Recursos humanos

Na realização desta actividade estará envolvido o
Coordenador do projecto, 1 técnico do GIP (Psicólogo) e 1
técnico da Reagir para Mudar com formação em Psicologia ou
Serviço Social.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

2375 EUR
Mês 1
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

Diário
30
1

Selecção de Mediadores / Guardiões

Descrição
Recursos humanos

Na realização desta actividade estará envolvido o
Coordenador do projecto, 1 técnico do GIP (Psicólogo) e 1
técnico (Psicólogo ou Assistente Social) da Reagir para
Mudar.

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

-

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

Actividade 3

3175 EUR
Mês 2, Mês 3
Mensal
30
1

Contratualização Contrato Emprego

Descrição
Recursos humanos

Na realização desta actividade estará envolvido o
Coordenador do projecto e 1 técnico do GIP (Psicólogo).

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

3579 EUR
Mês 3
Pontual
15
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4

1

Embelezamento do bairro

Descrição
Recursos humanos

Na realização desta actividade estará envolvido o
Coordenador do projecto, 1 técnico do GIP (Psicólogo), 1
coordenador artístico doutorado em teatro social e da
comunidade e 1 arquitecto paisagista, estes da entidade
parceira Teatro Umano, e os guardiões de bairro.
Pretende-se também envolver o máximo de pessoas da
comunidade.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

21370 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Diário

Nº de destinatários

150

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 5

Capacitação Somatic Experiencing

Descrição
Recursos humanos

Na realização desta actividade estará envolvida uma
terapeuta especializada em Somatic Experiencing, que é a
representante em Portugal desta abordagem, e os 10 a 15
mediadores / guardiões do bairro.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

5400 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6

Semanal
15
2

Realização do Festival

Descrição
Recursos humanos

Estarão envolvidos o Coordenador do projecto, 1 técnico do
GIP , 1 coordenador artístico doutorado em teatro social e
da comunidade e 1 arquitecto paisagista (Teatro Umano), o
técnico da Associação Reagir para Mudar e os guardiões de
bairro. Pretende-se também envolver o máximo de pessoas da
comunidade, entre elas a entidade parceira sediada no
bairro Clube Desportivo de Santo António de Lisboa que será
responsável pela dinamização desportiva do Festival, com
actuações de vários praticantes das modalidades do Club.
Pretende-se envolver igualmente outros elementos da
Comunidade exteriores ao bairro, tais como elementos da
Junta de Freguesia de Alcântara, figuras pública do mundo
do desporto, artes, espectáculo e culinária.

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

-

Resultados esperados
Valor

7530 EUR

Cronograma

Mês 12

Periodicidade

Pontual

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7

200
3

Avaliação de Impacto Social

Descrição
Recursos humanos

Local: morada(s)

Na realização desta actividade estarão envolvidos uma
economista pós-graduada em gestão de organizações sociais e
uma Técnico Superior de Serviço Social, da entidade
parceira Reagir para Mudar
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Local: entidade(s)

-

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

Actividade 8

4000 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
1, 2, 3

Criar um blogue e redes sociais

Descrição
Recursos humanos

Coordenador do Projecto e 1 técnico do GIP (Psicólogo),
voluntários na área da informática e marketing digital

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

-

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

2375 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10
Diário
20
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

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

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------
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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

12000 EUR

Encargos com pessoal externo

26100 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

1000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

9704 EUR

Equipamentos

1000 EUR

Obras
Total

0 EUR
49804 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária
49804 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento

49804 EUR
0 EUR



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Total do Projeto
Total dos Destinatários

49804 EUR
460



