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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

APDES

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Designação

Party+ Network

Designação

Associação Cais Sodré

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

Ignição
SAFE !N
50. Rua de São Paulo (eixo)
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Lisboa é conhecida por ter um dos melhores circuitos
noturnos da Europa fazendo parte de muitos roteiros
turísticos internacionais. Nos últimos anos o Cais do
Sodré, eixo da Rua de São Paulo tem sido nomeado como "O
novo destino de Lisboa".
Quanto à caraterização do contexto recreativo deste eixo,
existem inúmeros bares e discotecas (contextos festivos) no
local, e são vários os frequentadores que semanalmente
circulam pelas suas ruas. Aqui encontram-se grupos muito
heterógenos em termos de classe etária, estatuto
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sociocultural e nacionalidade, facto que se correlaciona
com os diferentes tipos de estabelecimentos, serviços e
paisagens sonoras oferecidos. O diagnóstico elaborado pelo
SICAD (2013) para este território, revela que existem
consumos abusivos de álcool e consumos de outras
substâncias psicoativas (SPA) como canábis e estimulantes
como a cocaína e o MDMA. O consumo de SPA relaciona-se
também com situações de violência, agressão, abuso sexual e
vandalização de património público ou privado.
A ocupação de espaço público tem suscitado também inúmeros
conflitos com os residentes, afetados pelo barulho e lixo
resultante da diversão noturna associada a esse local, o
que tem motivado a sua intervenção através de alterações à
legislação municipal.
Esta realidade preocupa todos os atores-chave que se movem
neste território. Em inúmeras reuniões da Comissão Social
de Freguesia da Misericórdia vários parceiros têm referido
que são necessárias intervenções ajustadas.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Sendo o Cais do Sodré uma zona de recreação noturna
mediática, onde têm decorrido algumas experiências
legislativas com o objetivo de harmonizar os múltiplos
conflitos que emergem da ocupação noturna de espaço
público, consideramos que a implementação desta
certificação poderia sugerir novas formas de regulação e
diálogo, bem como a autogestão, o empoderamento local e a
corresponsabilização de todos os seus intervenientes.
Por ser um projeto de base comunitária que pretende
mobilizar as várias redes/grupos de trabalho pré-existentes
no território (Comissão Social e Freguesia da Misericórdia,
o Grupo "Saúde e Segurança" da mesma Comissão, o Núcleo
Territorial promovido pelo SICAD e a Associação de
Comerciantes do Cais do Sodré - ACCS) na discussão
partilhada das suas várias dimensões, consideramos que
existe um forte potencial de a comunidade se apropriar
deste processo e o autogerir. A ACCS vai desempenhar um
papel fundamental e aglutinador após o término do projeto.

3

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

À semelhança do que tem acontecido em outros países,
consideramos que este projeto pode ativar um efeito bola de
neve, sendo que após a sua implementação no Cais do Sodré,
se prevê que surjam outros bares/discotecas interessados na
certificação. Neste sentido, consideramos que este
projeto-piloto pode permitir a implementação e validação
desta metodologia a nível local, sendo depois passível de
ser transferida e implementada por outros espaços na zona,
em outros Bairros e em outras cidades.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A implementação deste projeto prevê a dinamização e o
envolvimento dos vários atores-chave que se movem no
território em rede. No território existem redes
preexistentes, nomeadamente: Comissão Social de Freguesia
da Misericórdia (principalmente o Grupo de Trabalho "Saúde
e Segurança"), o Núcleo Territorial (promovido pelo SICAD)
e a Associação de Comerciantes do Bairro Alto. As duas
primeiras redes contam com a presença de várias entidades a
intervir no território, nomeadamente: equipas e serviços a
intervir ao nível da saúde social e educação, polícia,
bombeiros, Câmara Municipal de Lisboa, associações locais,
comerciantes entre outros. A equipa CHECK!N-APDES já
integra as várias redes, e nos últimos anos temas com
problemas associados aos contextos festivos, têm sido
amplamente debatidos.
Neste projeto, em vez de pretender criar uma outra rede,
propomos a capitalização destas redes preexistentes na
implementação e manutenção do projeto SAFE !N. Durante o
processo de candidatura, a ideia de projeto foi apresentada
em reunião aos vários parceiros e redes, tendo recebido
grande recetividade. Os grupos comprometeram-se a integrar
a discussão sobre a implementação da certificação nas
ordens de trabalho. Sendo que estes grupos e redes
continuarão a existir mesmo depois do fim do projeto,
consideramos que a sua sustentabilidade será garantia
através do seu empoderamento e capacitação para a
autogestão, manutenção e "fiscalização" da certificação.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A certificação "Noite Segura" é uma ferramenta preventiva
sustentada e sustentável principalmente por
corresponsabilizar os espaços de recreação noturna na
promoção de uma "party culture" mais responsável e na
educação dos seus frequentadores para a saúde e redução e
riscos.
Os processos de certificação implicam a capacitação do
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staff de bares e discotecas para a gestão de variadas
situações que podem ocorrer em contextos de diversão
noturna, e simultaneamente implica a disponibilização de
material preventivo e informativo que servem como canais de
comunicação para a mudança de atitudes, e seguidamente
mudança de comportamentos. Sendo que este projeto
representa apenas a fase de implementação do modelo de
certificação "Noite Segura", a sua manutenção exige o
comprometimento destes espaços pela promoção de saúde e
segurança. Neste sentido, a sustentabilidade é o resultado
consequente do envolvimento da comunidade e dos espaços de
recreação noturna nos processos de manutenção das suas
certificações.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Party+

Descrição
Recursos humanos

Esta atividade será desenvolvida pelo representante do
PARTY+ e a equipa técnica destacada pela APDES. A
supervisão da implementação da certificação depende da
comunicação e articulação continuada entre o promotor local
e a rede Europeia. A Associação de Comerciantes do Cais do
Sodré e a Junta de Freguesia da Misericórdia serão também
parceiros fundamentais na mobilização das redes e dos
vários atores-chave locais para a divulgação e capacitação
necessários à apropriação local do processo de
certificação.
O LXNIGHTS será também um parceiro fundamental para a
reflexão crítica sobre a relevância e dinâmicas da
certificação a nível global (a nível europeu) e local (ao
nível do Cais do Sodré).

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

-

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

4567 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
Mensal
30
1, 2
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Actividade 2

Fórum+

Descrição
Recursos humanos

A APDES, a Associação de Comerciantes do Cais do Sodré e a
Junta de Freguesia da Misericórdia são parceiros centrais
na dinamização das redes locais.
O party+ vai ter um papel ativo na capacitação destas redes
na fase inicial do projeto.
O LXNIGHTS vai supervisionar este processo de capacitação e
de apropriação dos processos de certificação pelas redes
que incluem o Fórum+.
Prevemos ainda a participação informal ativa de vários
atores-chave locais que já integram as diferentes redes
pré-existentes. Atualmente, estas redes ainda não contam
com a presença de moradores (p.e. Associação de Moradores
do Cais do Sodré) pelo que vamos convidar também um
representante de cada grupo para participar ao nível do
Grupo "Saúde e Segurança".

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

4052 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
Mensal
30

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

Actividade 3

Staff+

Descrição
Recursos humanos

- A formação será ministrada pela equipa equipa do projeto
e outros técnicos do CHECK!N-APDES e outros formadores
externos;
- A divulgação e o recrutamento dos formandos será da
responsabilidade da Associação de Comerciantes do Cais do
Sodré;
- A organização e gestão logística ficará a cargo da CTL.
- O PARTY+ vai supervisionar este processo;
- o LXNIGHTS vai apoiar os processos de avaliação.

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

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

Actividade 4

11904 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Pontual1 - 60h
20
1, 3

Stuff+

Descrição
Recursos humanos

CHECK!N-APDES: Coordenação e monitorização da tarefa
ETIC - design e produção de 1 flyer de divulgação, 1 flyer
de sensibilização, 1 vídeo a ser produzido por grupos de
alunos da ETIC e monitorizado por um dos professores.
- Associação de Comerciantes do Cais do Sodré: Logística,
contacto para angariação de material e disponibilização dos
mesmos aos bares.
- Parceiros Fórum+ - avaliação do material produzido no
âmbito do projeto.
- LXNIGHTS e PARTY+ - supervisão

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

-

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

Actividade 5

4343 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
15
1, 2, 3

Manual SAFE !N

Descrição
Recursos humanos

A produção e escrita do manual é da responsabilidade do
promotor do projeto, assumindo a ACS a função de
co-produtora. O conteúdo deverá ser verificado e validado
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pelo Party+ e revisto pelo LXNIGHTS. O papel destes
parceiros nesta tarefa é tão mais importante quando se
pretende que os conteúdos possam ser alargados a outros
contextos nacionais.
Para o desenho e formatação dos conteúdos e tratamento de
imagens do manual será contratado um designer.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

5999 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

350

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 6

Avaliação

Descrição
Recursos humanos

A modalidade de avaliação interna à própria organização
coordenadora do projeto, mas com distanciamento da equipa
de intervenção porque é a opção que nos parece mais
vantajosa e exequível, até pelos menores recursos humanos e
financeiros que envolve. A este nível, a Apdes, através da
sua unidade de investigação (RECI), ficará responsável pela
adaptação e construção dos instrumentos de avaliação, pela
coordenação da sua administração no terreno e pela análise
dos resultados.
A avaliação terá, ainda, a supervisão de um especialista
externo da Rede Party+, neste caso Noel Garcia.
A tarefa de monitorização posterior ao término do projeto
deverá acontecer semestralmente e será da responsabilidade
de um membro da LXNights.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

3589 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
Mensal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7

0
1, 2

Press+

Descrição
Recursos humanos

Serão da responsabilidade do promotor do projeto: a criação
da página no Facebook, bem como a sua disseminação
internacional, com a tradução para inglês dos principais
conteúdos.
A disseminação local do projeto a nível local, nomeadamente
com a distribuição em papel das newsletters mensais a quem
não acede à internet, é da responsabilidade do ACS.
A CTL assumirá o papel de principal dinamizador e
centralizador dos conteúdos da página online, bem como dos
comunicados de imprensa.
É da responsabilidade de todos os parceiros contribuir com
conteúdos, dinamizar e disseminar a página online.
A criação do design gráfico é da responsabilidade da ETIC.

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

-

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

Actividade 8

3272 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
5000
1, 2

Seminário Final SAFE !N

Descrição
Recursos humanos

Local: morada(s)

A organização do seminário é da responsabilidade da equipa
coordenadora do projeto, mas exige o envolvimento de todos
os parceiros na disseminação e organização logística do
encontro - Quantas pessoas?
A organização e disseminação da "Responsible Party" estará
a cargo da CTL (Cultural Trend Lisbon). - Quantas pessoas?
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Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

4366 EUR
Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

100

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 9

Action+

Descrição
Recursos humanos

Parceiros responsáveis pela ação:
CHECK!N (coordeação), ETIC (design de materiais), Grupo de
voluntários CHECK!N (dinamização), CTL apoio à promoçaõ das
ações, LXNIGHTS supervisores

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

-

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

7903 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
5000
2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

7
Constituição da equipa de projeto
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Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador APDES
390

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico destacado para dinamizar o projeto APDES
1950

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntários Equipa CHECK !N - APDES
216

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador Design e Multimédia ETIC
390

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Noel Garcia - Party+
24

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Noel Garcia - Party+
96

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Associação Comerciantes Cais Sodré - Sílvia Costa
390

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Departamento Comunicação APDES
195

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Departamento Tradução APDES
195

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

FCSH - LX Nights - João Martins
293

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

CTL - Gonçalo Riscado
390

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Junta Freguesia Misericórdia - Técnico
195

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não 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%)

1

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

1

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

20

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

5000

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

3
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

2500

Nº de destinatários desempregados

1000

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

4000

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

30

Nº de destinatários imigrantes
Turistas

0
1000
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

0

Nº de intervenções no espaço público

12

Nº de publicações criadas

13

Nº de páginas de Internet criadas

0
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Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

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

0

Material Preventivo e de Redução de
Riscos (em Pt e ENG)

1

Material de Divulgação do Projeto (Pt e
ENG)

1

Seminário Final SAFE !N

1

-

0

-

0

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

37874 EUR

Encargos com pessoal externo

1045 EUR

Deslocações e estadias

3250 EUR

Encargos com informação e publicidade

5803 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1923 EUR

Equipamentos
Obras
Total

100 EUR
0 EUR
49995 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

APDES
49995 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio

APDES
Não financeiro
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Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

1392 EUR
Contributo não financeiro através do apoio logístico de
voluntários, sendo estes habituais colaboradores com o
projeto CHECK !N - APDES em situações descritas na
atividade 9.
Junta de Freguesia Misericórdia
Não financeiro
1158 EUR
Alocação de um técnico no âmbito das atividades.
CTL - Cultural Trend Lisbon
Não financeiro
6824 EUR
Apoio através da cedência de espaço e equipamentos para as
várias atividades locais (p.e. formação a staff de bares e
discotecas, reuniões) e também com comunicação no âmbito da
divulgação do projeto e das atividades desenvolvidas.

Entidade

ETIC - Escola

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

5574 EUR
Apoio não financeiro através da produção e design do
logotipo do projeto, do flyer de divulgação e do de
sensibilização e um vídeo por um grupo de estudantes.
Party+
Não financeiro
1575 EUR
Acompanhamento e supervisão mensal da implementação das
atividades do projeto.

TOTAIS
Total das Actividades

49995 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

16523 EUR

Total do Projeto

66518 EUR
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Total dos Destinatários

10545



