Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Ignição

FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 023
ROTAS DE CÁ

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ANADIC Associação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento,
Investigação e Comunidade

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Avenidas Novas

Designação

Fábrica da Igreja Nossa Senhora de Fátima

Designação

Guia D'Escolhas - Academia de Psicologia

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

Ignição
ROTAS DE CÁ
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O diagnóstico parte dos dados recolhidos no terreno pela
equipa de trabalho ao longo de dois projetos BIPZIP
(CAPACITAR e OFICINAS DO SABER),dados da Paróquia,Junta de
Freg.,Relatório de Consulta Pública sobre a Carta dos
BIP/ZIP e INE 2010.Na execução dos projetos
anteriores,percebeu-se a emergência de uma maior coesão e
integração das minorias étnicas,para além do insucesso
escolar,desocupação dos jovens (14-24 anos) em risco de
absentismo escolar,desemprego,perceção de insegurança por
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parte da população,degradação das habitações e desemprego.A
trabalhar há mais de 2 anos na capacitação e
empreendedorismo,o grupo de trabalho percebe que deve ser
feito paralelamente um trabalho de maior coesão social que
se refletirá numa melhoria da vida das famílias e do
bairro.Constatou-se a dificuldade de integração das
variadas culturas,que se reflete em rivalidades,bem como
dificuldade da ligação da comunidade às respostas
institucionais no bairro.Verificou-se que muitas das
problemáticas dos jovens se devem à sua falta de
identificação com o bairro e integração com as múltiplas
culturas.A inclusão cultural e a mediação da comunidade
através de elementos da própria comunidade (jovens
mediadores) constituem-se como os principais eixos de
intervenção.As parcerias criadas,bem como as iniciativas
que surgiram no anterior projeto,tais como o Grupo de
Jovens "Cork do Bairro" e a Associação ANADIC (atual
promotora) fizeram-nos perceber novas necessidades no
bairro e novas estratégias.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Com o desenvolvimento de atividades para alcançar este
objetivo, pretende-se criar boas praticas na comunidade e
aproximar as pessoas às respostas sociais existentes no
terreno. Este trabalho de integração cultural e escuta dos
diferentes saberes e necessidades da comunidade será
mantido ao nível do terreno através da equipa de trabalho
da ANADIC, que sendo uma associação a crescer está a
promover fontes de apoio junto dos seus parceiros e
empresas no âmbito duma política de responsabilidade
social. Essa continuidade também será apoiada pelas
entidades parceiras formais e informais que irão manter os
serviços de apoio à comunidade e intervenção na valorização
e inclusão cultural através de convívios e através da
continuidade do Espaço Jovem onde se irá realizar muito do
trabalho. Contamos igualmente com o apoio do Grupo de
Jovens "Cork do Bairro" que após uma longa intervenção ao
nível da inclusão se encontra preparado para apoiar nas
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iniciativas que irão fazer cumprir este objetivo, uma vez
que é um grupo bastante ativo e que se encontra a trabalhar
com grande proximidade da ANADIC ao nível do Espaço Jovem
da Junta de Freguesia das Avenidas Novas e no próprio
terreno do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

As atividades que irão fazer cumprir este objetivo passam
essencialmente pela estimulação de boas práticas de
cidadania ativa e requalificação de zonas urbanas,que irão
a curto prazo melhorar a vida no bairro. Assim, acreditamos
que a comunidade irá perpetuar de forma autónoma as
iniciativas realizadas neste âmbito, pois as famílias serão
os beneficiários diretos.Uma vez que os principais
promotores da mudança são o grupo de jovens que irá
continuar a ser trabalhado e aumentado no Espaço Jovem da
Junta de Freguesia das Av. Novas, consideramos que no
futuro a sustentabilidade passará em grande parte por este
grupo coeso, com o apoio total dos técnicos do Espaço Jovem
e dos técnicos da ANADIC.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Até ao momento, no âmbito das Oficinas do Saber, o grupo de
trabalho conseguiu formar 2 mediadores comunitários, que
são os principais responsáveis pelo Grupo de Jovens Cork do
Bairro. Com a aprovação deste projeto, iremos conseguir
formar um grupo alargado e capacitado de mediadores para
uma intervenção mais eficaz junto de outros jovens de risco
e famílias do bairro. No futuro, após a execução e
implementação do atual projeto, iremos contar com este
grupo e com a parceria da ANADIC para continuar a formar
novos jovens ativos e promotores da mudança.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

ROTA DA ESCOLA

Descrição
Recursos humanos

Integração de 2 técnicos da ANADIC, uma estagiária
profissional de admissão à Ordem dos Psicólogos, uma
técnica de serviço social a part time e uma estagiária de
serviço social.
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2

4040 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10
Semanal
180
1

ROTA URBANA

Descrição
Recursos humanos

Nesta atividade,pretende-se a integração de 2 técnicos da
ANADIC, uma estagiária profissional,uma voluntária e uma
artista plástica.

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

-

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

Actividade 3

4900 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
105
2

ROTA DA COMUNIDADE

Descrição
Recursos humanos

Local: morada(s)

Nesta atividade,pretende-se a integração de 2 técnicos da
ANADIC, uma estagiária profissional,uma estagiária
académica, uma voluntária e um técnico de ação social.
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Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

5700 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10
Semanal

Nº de destinatários

110

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3

Actividade 4

ROTA ABC

Descrição
Recursos humanos

Nesta atividade,pretende-se a integração de 2 técnicos da
ANADIC, uma estagiária profissional,uma estagiária
académica, uma voluntária e alguns dinamizadores
comunitários de outros projetos que irão intervir
pontualmente.

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

-

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

Actividade 5

5300 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
30
3

Rota do Dançar

Descrição
Recursos humanos
Local: morada(s)

Nesta atividade será integrado um técnico da ANADIC e
vários professores de dança de diferentes estilos.
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Local: entidade(s)

-

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

5050 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
35
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

8
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
1650

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico
1600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Estágio Profissional
1440

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Estágio Académico
1200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário (mediador)
450

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário (mediador)
450

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

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

4

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

5

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

430

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

150

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

1
Equidade
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Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

10
120

Nº de destinatários desempregados

85

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

385

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

10

Nº de destinatários imigrantes

60
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

2

Nº de intervenções no espaço público

40

Nº de publicações criadas

12

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

5

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

5

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

0

Nº de Atuações/Participação em eventos

8

-

0

-

0

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

15200 EUR

Encargos com pessoal externo

4657 EUR
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Deslocações e estadias

140 EUR

Encargos com informação e publicidade

350 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3643 EUR

Equipamentos

550 EUR

Obras

450 EUR

Total

24990 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

ANADIC Associação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento,
Investigação e Comunidade
24990 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia das Avenidas Novas
Não financeiro
18225 EUR
No âmbito da parceria formal que a ANADIC irá estabelecer
com a Junta de Freguesia das Avenidas Novas, esta
disponibilizou-se a fornecer bens e serviços ligados à
logistica do Espaço Jovem durante os 12 meses de execução
do projeto, nomeadamente o próprio espaço (703,20EUR),
eletricidade (1000EUR), água (1000EUR), internet (240EUR),
alarme (929,88EUR), extintores (32EUR), computadores
(1000EUR), limpeza (1560EUR), técnico Part-time (5760EUR),
técnico de consultoria (6000EUR) perfazendo um total de
apoio não financeiro de 18225,08 Euros. (Ver declaração de
Compromisso em anexo)
Paróquia Nª Senhora de Fátima
Não financeiro
900 EUR
A Paróquia Nª Sra. de Fátima disponibiliza o seu espaço
mensalmente para a realização das atividades enunciadas
anteriormente no valor de 900 euros anuais. (Ver declaração
de compromisso em anexo).
Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna
Financeiro
10274 EUR
O agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna irá trabalhar
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em estreita parceria com a equipa no âmbito de algumas das
atividades previstas pelo que disponibilizou diversos
recursos para a concretização das mesmas. Esses recursos
passam pela disponibilização de espaço, um técnico de
serviço social e telefone para todas as comunicações
necessárias, perfazendo um total de 10274 ao longe de 9
meses de execução nas escolas.

TOTAIS
Total das Actividades

24990 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

29399 EUR

Total do Projeto

54389 EUR

Total dos Destinatários

460
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