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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Academia Cidadã

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Alcantara

Designação

GI Ventos de Mudança

Designação

Lisbon Sustainable Tourism

Designação

Associação Nacional de Futebol de Rua (ANFR)

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

Ignição
Outros Campeonatos
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

O realojamento da população do Casal Ventoso realizou-se há
15 anos. Contudo, as comunidades daí provenientes,
especificamente a do Bairro Quinta do Cabrinha (640
pessoas), enfrentam ainda graves problemas socioeconómicos.
Numa área de Lisboa com pouco comércio local e considerada
insegura, existem altas taxas de marginalidade
(prostituição, tráfico de droga), intrinsecamente unidas
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com elevados índices de desemprego e baixos níveis de
escolaridade (GEBALIS, Projeto Alcântara, 2011). Existem
pouca coesão e organização comunitárias, criando problemas
de vizinhança e um diminuto sentimento de pertença. No
entanto, inquirida pela Academia Cidadã (AC) já em 2016, a
população expressou vontade em ser mais ativa socialmente,
lamentando-se, porém, da falta de ferramentas e
competências de participação. Conclui-se que existe um
subaproveitamento do potencial pessoal e social e das
relações comunitários informais estabelecidas.
O espaço público espelha toda esta realidade com os seus
graves problemas de higiene urbana, sendo usado de forma
positiva unicamente por jogos de futebol (AC, 2016).
Esta população tem tendência a viver fechada em si mesma,
seja pela morfologia aquitetónica, que a enclausura, seja
pela sua localização, afastada de polos de atividade
urbana, seja por estar desempregada, por incapacidade
financeira. Também é fora do comum pessoas exteriores ao
bairro entrarem, contribuindo para uma ainda maior exclusão
social da comunidade.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Todo o projecto foi desenhado em função da sustentabilidade
social dos seus objetivos, geral e específicos. A
organização dos diversos campeonatos passará,
paulatinamente, das mãos dos Outros Campeonatos para a
Comunidade através das Comissões de Trabalho e das
Assembleias Mensais de Bairro. Uma vez que estas estruturas
estejam bem incorporadas na realidade da população,
existirá uma melhor garantia de sustentabilidade. A
capacitação e o empoderamento de um grupo de facilitadores
é fundamental, para que organizem e conduzam as assembleias
de forma autónoma, garantindo a continuidade do
estreitamento dos laços comunitários entre as pessoas, bem
como a sua auto-organização, na identificação e na
resolução de problemas inerentes à vida comunitária.
Assim, o primeiro ano de trabalho culmina no início de uma
nova época, facilitando a sua continuação. Incorporam-se
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novos grupos: crianças que chegaram entretanto a uma idade
adequada à participação (do bairro e de fora) e outros. É o
momento de ensinar o que se aprendeu, aberto à comunidade
do Bairro e aos que queiram participar de fora, formando
uma comunidade alargada, cobrando-se uma pequena quantia a
quem possa pagar (sustentabilidade económica). Garante-se,
assim, a sustentabilidade social deste objetivo.
Também a continuação das Avaliações pelos parceiros no
final dos ciclos obrigará à sustentabilidade das reuniões
(assembleias) e logo à continuação da construção da
comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Novas épocas de campeonatos de futebol obrigam a limpezas
de Primavera, criando a sustentabilidade deste objectivo.
Também a escolha de materiais em função de um pensamento
eco-integrado obrigam à sustentabilidade ecológica.
As comissões de bairro criadas trabalham sobre este ponto,
em complementaridade com as assembleias, podendo planear-se
e implementar-se novas ações de ocupação, manutenção e de
valorização do espaço público do bairro. Permitirá a
continuidade do diálogo estabelecido entre a comunidade e
os agentes de poder locais, nos dois sentidos, contribuindo
também para a corresponsabilização entre os cidadãos e
esses agentes, na manutenção e preservação do bairro.
A sua sustentabilidade económica está ligada à do objectivo
específico 3.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

As ações de abertura à envolvência realizadas durante a
implementação do projeto contribuirão para a construção de
uma rede de parcerias, mais ou menos informais, que deverão
ser continuadas. Com a constituição de patrimónios material
e imaterial, rotas de bairro e acontecimentos desportivos,
criam-se produtos replicáveis e vendáveis que, com o apoio
dos parceiros, criarão uma sustentabilidade económica e
social. Também aqui as assembleias comunitárias, e as
comissões de bairro, terão grande importância, pois será aí
que serão decididas novas atividades que promovam essa
abertura, permitindo a definição de novas atividades e
distribuição de tarefas para a sua concretização.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
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Actividade 1

A Pré-Temporada do Campeonato

Descrição
Recursos humanos

Todos os parceiros (formais e informais) estão envolvidos
na fase de arranque, de forma a se conseguir a melhor
organização e o maior impacto no lançamento possíveis.
Assim, além da participação diária do (1) Coordenador do
Projecto - Mister Mister - e (2) Apoio à Coordenação Mister Adjunto, existe um acompanhamento geral do (3)
Gestor Financeiro - Mister Patinhas.
Existe também o apoio de um (4) Voluntário de Mediação da
Comunidade - Mister Conhecido (dos Ventos de Mudança) para
os primeiros contatos diretos, e de um (5) Coordenador de
Futebol - Mister Desportivo (da Associação Nacional de
Futebol de Rua) uma vez por semana.
O (6) Videógrafo grava as entrevistas num dia e o restante
trabalho (fotografias, gravações de jogos e edição) são
feitos por duas semanas. Também será responsável pela
montagem do material de som e imagem.

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

-

Resultados esperados
Valor

5782 EUR

Cronograma

Mês 1

Periodicidade

Diário

Nº de destinatários

640

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 2

A Primeira Liga do Campeonato

Descrição
Recursos humanos

Local: morada(s)

Continuam a ser envolvidos todos os parceiros na gestão das
atividades, com particular envolvimento da (1) coordenação,
do (2) apoio - com uma contínua divulgação das actividades
- e da (3) gestão financeira, bem como o (4) apoio
desportivo da Associação Nacional de Futebol de Rua, que
irá facilitar sessões de formação sobre metodologia
sociodesportiva em futebol de rua para agentes comunitários
(parceiros e comunidade), o (5) videógrafo e, por fim, os
(6) voluntários da comunidade e o (7) apoio turístico
para a atividade de mapeamento.
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Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

12089 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4
Diário

Nº de destinatários

640

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 3

A Liga dos Campeões do Campeonato

Descrição
Recursos humanos

Continuam a estar envolvidos todos os parceiros na gestão
das atividades, com particular envolvimento da (1)
coordenação (Mister Mister), (2) apoio (Mister Adjunto),
(3) gestão financeira (Mister Patinhas) e (4) vidógrafo
(Mister da Camara), (5) Junta de Freguesia de Alcântara,
(6, 7, 8, 9, 10) Lisbon Sustainable Tourism (Mister
Turístico e Mister Guias) e (11, 12, 13, 14, 15) Ventos de
Mudança (Misters Amigos).

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

-

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

Actividade 4

13652 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal
1200
1, 2, 3

O Mundial do Campeonato

Descrição
Recursos humanos

Recursos humanos - 1500:
Continuam a ser envolvidos todos os parceiros na gestão das
atividades, com particular envolvimento da (1) coordenação,
do (2) apoio - com uma contínua divulgação das atividades -
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e da (3) gestão financeira, bem como o (4) apoio de todas
as entidades parceiras (formais e não formais), que
ajudarão na organização e dinamização do campeonato, o (5)
videógrafo e, por fim, os (6) voluntários da comunidade.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor

4735 EUR

Cronograma

Mês 9

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

1000
1, 2, 3

O Futebol de Praia do Campeonato

Descrição
Recursos humanos

Continuam a ser envolvidos todos os parceiros na gestão das
atividades, com particular envolvimento da (1) coordenação,
do (2) apoio - com uma contínua divulgação das atividades e da (3) gestão financeira, bem como o (4) apoio específico
da Junta de Freguesia de Alcântara, o (5) videógrafo e, por
fim, os (6) voluntários da comunidade.

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

-

Resultados esperados
Valor

3515 EUR

Cronograma

Mês 10

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

0
1, 3

O Estágio do Campeonato
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Recursos humanos

Continuam a ser envolvidos todos os parceiros na gestão das
atividades, com particular envolvimento da (1) coordenação,
do (2) apoio - com uma contínua divulgação das actividades
- e da (3) gestão financeira, bem como o (4) apoio da
associação Spin, que irá, durante o estágio, acolher o
grupo nas suas instalações, o (5) videógrafo e, por fim, os
(6) voluntários da comunidade.

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

-

Resultados esperados
Valor

6663 EUR

Cronograma

Mês 11

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7

50
1, 3

A Nova Temporada do Campeonato

Descrição
Recursos humanos

Continuam a ser envolvidos todos os parceiros na gestão das
atividades, com particular envolvimento da (1) coordenação,
do (2) apoio - com uma contínua divulgação das actividades
- e da (3) gestão financeira, bem como o (4) videógrafo e,
por fim, os (5) voluntários da comunidade.

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

-

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

3564 EUR
Mês 12
Diário
640
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

11
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador de Projecto | Mister Mister - Academia Cidadã
2080

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Gestor Financeiro | Mister Patinhas - Academia Cidadã
180

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Apoio à Coordenação | Mister Adjunto - Academia Cidadã
2080

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Apoio Sociodesportivo 1 | Mister Desportivo 1 - AP Futebol
de Rua
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Apoio Sociodesportivo 2 | Mister Desportivo 2 - AP Futebol
de Rua
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Apoio Socioturístico | Mister Turista - Lisbon Sustainable
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Tourism
Horas realizadas para o projeto

32

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Guia Turístico 1 | Mister Guia 1 - Lisbon Sustainable
Tourism
16

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Guia Turístico 2 | Mister Guia 2 - Lisbon Sustainable
Tourism
16

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Guia Turístico 3 | Mister Guia 3 - Lisbon Sustainable
Tourism
16

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Guia Turístico 4 | Mister Guia 4 - Lisbon Sustainable
Tourism
16

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Apoio Sociocultural | Mister Culto - Academia Cidadã
100
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário de Mediação na Comunidade | Mister Conhecido Ventos de Mudança
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário de Apoio ao Turismo 1 | Mister Amigo Turista 1 Um Outro Olhar
12

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário de Apoio ao Turismo 2 | Mister Amigo Turista 2 Um Outro Olhar
12

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Videografo | Mister da Camera
220

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário Geral 1 | Mister Amigo 1 - Ventos de Mudança
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário Geral 2 | Mister Amigo 2 - Ventos de Mudança
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário Geral 3 | Mister Amigo 3 - Ventos de Mudança
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário Geral 4 | Mister Amigo 4 - Ventos de Mudança
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário Geral 5 | Mister Amigo 5 - Ventos de Mudança
100

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%)

2

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)

100
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Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

1500

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

6
Equidade

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

5
270

Nº de destinatários desempregados

57

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

100

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

85

Nº de destinatários imigrantes
Com nenhuma ou muito baixa escolaridade

0
100
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

5

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

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

12

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

24

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

2
10

Alimentos de festa para venda e
demonstração

6

-

0
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-

0

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

31341 EUR

Encargos com pessoal externo

2200 EUR

Deslocações e estadias

4829 EUR

Encargos com informação e publicidade

1530 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2400 EUR

Equipamentos

5300 EUR

Obras

2400 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Academia Cidadã
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação Portuguesa de Futebol de Rua
Não financeiro
1500 EUR
A Associação Portuguesa de Futebol realizará atividades de
consultoria e acompanhamento em metodologia sociodesportiva
em futebol de rua, no valor não financeiro de 1500EUR.
Junta de Freguesia de Alcântara
Não financeiro
2500 EUR
Apoio à comunicação do projecto através da impressão de
materiais de comunicação (cartazes, flyers, etc.),
divulgação das actividades do projecto nos seus meios de
comunicação, autorização de uso do campo de futebol e
outros espaços para as actividades, manutenção da higiene
pública.
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Fundação Sporting Clube de Portugal
Financeiro
500 EUR
Convites para visitar o museu e o estádio José de Alvalade.
Convites para assistir a um jogo no estádio. Inserção do
público-alvo nos projectos da Fundação.

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

50000 EUR
4500 EUR
54500 EUR
4170



