Programa BIP/ZIP 2015
Dimensão: Ignição

FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 028
(D)Eficiência na Comunidade

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

AGEDI-Associação Grupo Esperança e Direitos Iguais

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

PROSAUDESC

Designação

Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania

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

Ignição
(D)Eficiência na Comunidade
8. Ameixoeira (PER)
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Bairro PER da Ameixoeira é uma comunidade de baixos
recursos e com grande incidência de população imigrante e
de minorias étnicas, onde sobressaem os problemas de
desemprego e baixas qualificações. Os agregados com pessoas
com deficiência/mobilidade reduzida veem a sua situação
agravada, tornando-os mais vulneráveis à exclusão social e
a limitações na sua participação cívica. A AGEDI tem vindo
a desenvolver um trabalho de diagnóstico e sinalização de
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necessidades destas famílias, sendo que na última
atualização, em 2011, identificaram-se 57 famílias com
elementos portadores de deficiência. Existe ainda um número
considerável de população idosa que também se encontra
limitada na sua mobilidade e participação. Estas famílias
vivem confinadas às suas casas, dependentes de terceiros
para efetuar as atividades do seu quotidiano. Não usufruem
dos espaços e de diversas atividades realizadas dentro da
comunidade. Este isolamento deve-se tanto às barreiras
arquitetónicas do bairro que dificultam a mobilidade e a
acessibilidade (seja na via pública ou nas instalações de
diferentes instituições no bairro), como ao elevado
preconceito relativamente às suas capacidades. Num trabalho
realizado em colaboração com o Serviço de Gestão de
Produtos de Apoio da S.C.M.L. verificou-se a existência de
limitações dentro das próprias habitações destas famílias
com impacto negativo na sua qualidade de vida, que com
pequenas adaptações poderão ser invertidas.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Adultos (população em idade ativa)Pessoas com deficiência

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Ao realizar um diagnóstico participado envolvendo os
destinatários e as instituições com atuação local,
construindo-se um observatório local o suficientemente
exaustivo que se assume como um ponto de partida facilmente
atualizável, a sua sustentabilidade residirá no valor que o
mesmo representa para as diferentes instituições locais,
enquanto ferramenta facilitadora do seu trabalho e atuação.
Para além disso, sendo o coordenador do projeto portador de
deficiência, muitas das necessidades acabarão por ser mais
facilmente identificadas por todos os intervenientes no
processo.
A aplicação informática do site (objetivo específico 2,
atividade 4) facilitará e contribuirá para esta atualização
participada, assim como, a promoção e sensibilização da
população do bairro para a importância de
sinalização/identificação de vizinhos em situação de
isolamento.
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Também a promoção da participação das pessoas com
deficiência/mobilidade reduzida nos fóruns (objetivo
específico 3, atividade 9) locais permitirá manter na ordem
de trabalhos a problemática da deficiência.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Ao criar as condições para que a AGEDI continue a
desenvolver ações de sensibilização local, e a defender os
direitos e interesses das pessoas portadoras de
deficiência/mobilidade reduzida, permite-se uma aposta
contínua na sensibilização da comunidade.
Estas atividades permitem reforçar a atividade AGEDI,
valorizando e promovendo o seu trabalho.
Fechando o layout para o jornal e para a página Web, o
período do projeto permitirá criar o hábito de atualização
de conteúdos e perspetiva-se a continuação da edição do
jornal através da colaboração da S.C.M.L., parceira deste
projeto.
O Workshop Sensorial pode vir, inclusive, a tornar-se fonte
de angariação de fundos da associação, através da
remuneração desta atividade pelas entidades que a ela
aderirem.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade será garantida pelo maior envolvimento
das pessoas portadoras de deficiência/mobilidade reduzida
nas questões que lhes dizem respeito, pela angariação de
massa crítica e mais associados para a associação, através
do envolvimento e articulação entre os parceiros, a começar
pelos parceiros do projeto. As atividades realizadas
permitirão uma maior sensibilização, consciencialização e
mobilização da comunidade para a problemática da
deficiência, conducentes a uma mudança de atitude e
disseminação de práticas inclusivas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Diagnosticar, identificar, sinaliza

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
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AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2

12798 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
2200
1

Levantamento e resolução de obstácu

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

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

-

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

Actividade 3

5494 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
2200
1

Auscultando opiniões e expectativas

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
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pelos parceiros de projeto.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 4

1798 EUR
Mês 1, Mês 3
Semanal
2200
1

Comunicar a (D)Eficiência

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada por um webdesigner
contratado, apoiado pelo coordenador, monitor e um monitor
de apoio, em conjunto com os voluntários da AGEDI que
estejam disponíveis para acompanhar a ação e pelos
parceiros de projeto.

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

-

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

Actividade 5

3798 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 6, Mês 9, Mês 12
Semanal
2200
2

Capacitar para a Inclusão

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
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pelos parceiros de projeto.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 6

1798 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
70
2

"À conversa com..."

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações,
pelos parceiros de projeto e por convidados específicos que
se enquadrem nas ações.

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

-

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

Actividade 7

1898 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 9, Mês 12
PontualTrimestral
120
2

Oficina Sensorial

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
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pelos parceiros de projeto.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 8

2398 EUR
Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
PontualCinco Atividades
2200
2

AGEDI em Festa

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

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

-

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

Actividade 9

2158 EUR
Mês 5, Mês 11
PontualSemestral
120
3

Cidadania Participativa

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 10

1798 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
15
3

Tratorino de família em família

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

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

-

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

Actividade 11

1798 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
70
3

Festa Comunitária com (D)Eficiência

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 12

1798 EUR
Mês 6
PontualAnual
600
3

Desporto, cultura e lazer na comuni

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

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

-

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

Actividade 13

3788 EUR
Mês 6, Mês 8
PontualDuas Atividades
70
3

(D)Eficiência lá fora

Descrição
Recursos humanos

Local: morada(s)

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.
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Local: entidade(s)

-

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

Actividade 14

6188 EUR
Mês 7, Mês 9
PontualDuas Atividades
70
3

Comemoração Dia Internacional

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será realizada pelo coordenador, monitor e
um monitor de apoio, em conjunto com os voluntários da
AGEDI que estejam disponíveis para acompanhar as ações e
pelos parceiros de projeto.

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

-

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

1798 EUR
Mês 12
PontualAnual
2200
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

4
Constituição da equipa de projeto
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Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenação
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Acompanhamento Técnico
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

7 Voluntários da AGEDI
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Webdesigner
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

monitores de apoio
300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

TOC
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

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%)

2

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

0

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

120

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

2200

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

7
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

70

Nº de destinatários mulheres

20

Nº de destinatários desempregados

7

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

10

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

9

Nº de destinatários imigrantes

15
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

10

Nº de intervenções no espaço público

10

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1
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Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

-

0

-

0

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

23984 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos

8832 EUR
0 EUR
1212 EUR
11584 EUR

Obras

3696 EUR

Total

49308 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

AGEDI-Associação Grupo Esperança e Direitos Iguais
49308 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

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

49308 EUR
0 EUR
49308 EUR
14335



