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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Clube Intercultural Europeu

Designação

Associação Auxílio e Amizade

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Agrupamento Vertical de Escolas das Olaias

Designação

VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação

CDI Portugal

Designação

Junta de Freguesia do Beato

Designação

Escola Artística António Arroio

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

UPAJE - União para a Acção Cultural e Juvenil Educativa

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

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

Ignição
HIT-Humanizar, Intervir, Transforma
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Desde agosto 2015 que o Clube tem espaço - partilhado com a
VMBA- recursos humanos e atividades neste BIP. O contacto
desde aí diário com a sua população, que somente o clube
assegura tendo em conta que não existe no BIP 59 mais
nenhuma organização com intervenção comunitária, evidenciou
duas urgências: 1)aumentar as competências pessoais,sociais
e profissionais dos (jovens)moradores, permitindo abrir
novas perspetivas e oportunidades (sociais e profissionais)
diminuir a desocupação juvenil e reduzir a economia
paralela,2) estimular a participação individual e coletiva
da população para que esta venha a ter voz e parte ativa na
melhoria dos seus desígnios e os do bairro. Existe hoje
duas janelas de oportunidade que devem ser agarradas: 1)uma
maior abertura por parte da população, nomeadamente jovem,
em viver experiências formativas/capacitantes, desde que
adaptadas aos seus perfis, flexíveis e com métodos de
educação ativa 2) a existência (desde Maio 2015) e
consolidação da Rede de Educação, Formação, Emprego e
Empreendedorismo no território USER (penha de frança e
Beato) envolvendo diversas entidades, várias integrando
esta candidatura. Objetivo da rede: criar sinergias e
respostas integradas no território nestas áreas que carecem
de respostas publicas e privadas integradas, não formatadas
e centradas nas pessoas. Passos importantes foram dados
(ver doc em anexo) mas a falta de recursos financeiros
dificulta um maior alcance. O projeto HIT, caso seja
aprovado, permiti-lo-á
Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

As competências adquiridas pelos destinatários farão parte
integrante dos indivíduos, acompanhando-os para a vida.
Os muros e as barreiras, muitas vezes invisíveis para "quem
está de fora", existentes nos jovens destes territórios e o
tecido económico e social ao serem quebradas ainda que numa
dimensão (quantitativa e geográfica) necessariamente
reduzida tendo em conta a imensidão do mercado de trabalho,
abrirá caminho a novas perspetivas, novas formas de pensar
e de agir, novas janelas de oportunidade
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As aprendizagens e os outputs criados pelos destinatários
serão visibilizados, valorizados e, caso haja produtos,
comercializados, através dos recursos comunicacionais e
físicos (lojas) de entidades do consórcio. Iniciativas de
divulgação e a organização de eventos de valorização e
disseminação do vivido e apreendido pelos envolvidos
contribuirá para a sustentabilidade de uma nova forma de
estar e atuar e aumentarão o seu potencial multiplicador
Várias valências em termos de orientação, educação/formação
e intervenção das entidades envolvidas neste projeto
continuarão disponíveis e acessíveis aos moradores do BIP
59 após o término do projeto. É um compromisso que
assumimos coletivamente enquanto rede, uma rede que nasceu
e veio para ficar e alargar
O Clube compromete-se a, com técnicos e voluntários, a
continuar a intervir no território. Na sua área da
mobilidade europeia para fins de aprendizagem integrará
(jovens) pessoas do bairro

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

-A criação e capacitação de jovens animadores do BIP 59 de
diferentes idades, nacionalidades e percursos bem como as
iniciativas desenvolvidas por eles no bairro na sequência
deste processo de capacitação criarão as condições para o
seu efeito multiplicador.
-Lançar as bases para a pré constituição, findo um ano de
projeto, de uma associação de jovens, processo a ser
prosseguido nos dois anos seguintes com o apoio de todas as
entidades envolvidas nesta candidatura.
-O impacto positivo das várias atividades HIT do projeto
criarão um clima favorável ao desenvolvimento pessoal e à
iniciativa local com efeitos duradouros.
-Esta rede de parceiros procurará, ao longo dos próximos 3
anos, submeter a outros programas de financiamento
(Programa Escolhas, Programa Cidadania Ativa da Gulbenkian,
Programa Erasmus +, etc) projetos de continuidade ou
complementares para o território.
-O Clube Intercultural Europeu atuando na área da
mobilidade europeia para fins de aprendizagens assegurará a
colocação a acompanhamento de estagiários internacionais
(com bolsa europeia e portanto sem qualquer custo para as
entidades envolvidas) na dinamização do espaço sede do
projeto HIT - entretanto afirmado como lugar de
sociabilidades - e de atividades relacionais e
comunitárias.
- O compromisso assumido das entidades do consórcio HIT,
integrados numa rede estruturada, com a população do bairro
e o desenvolvimento do seu território (BIP 59 e territórios
envolventes)é garante de sustentabilidade

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição
Sustentabilidade

Após experienciar e visibilizar as mais-valias individuais
e coletivas que estes processos têm, acreditamos que esta
nova forma de se relacionar e de intervir vingue nas
pessoas e no território. Contudo, para favorecer esta
dinâmica de criação de espaços de participação individual e
coletiva em processos claros, transparentes, indo ao
encontro das suas necessidades e envolvendo-os, em todas as
suas fases, será assegurada pela rede nomeadamente através
da realização de assembleias comunitárias. As assembleias
de escola terão continuidade com o apoio do K Cidade, do
Agrupamento de Escolas das Olaias e do Clube assegurando
estas mesmas entidades técnicos e espaços para facilitação
das mesmas.
-Temos por meta deste projeto que findo o 1º ano, estejam
criadas as bases para a pré constituição de uma associação
de jovens do BIP 59. A experiência da UPAJE na criação de
associações juvenis será um recurso importante bem como as
experiências da VMBA e do Programa K Cidade na constituição
de associações comunitárias
-A bolsa de jovens animadores do bairro será igualmente um
recurso importante para a sustentabilidade deste objetivo.
-A VMBA e o Clube disponibilizam a sede do projeto, sem
custos associados ao projeto, ao longo destes 3 anos de
ação. Este será um local de sociabilidades, de animação, de
capacitação, de participação, de organização coletiva e de
dinâmica comunitária
- A rede EFEE sairá reforçada deste projeto e com mais e
melhores condições para continuar a sua ação

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Diagnostico HIT

Descrição
Recursos humanos

1 técnico da equipa do projeto HIT, 4 voluntários, 1
elemento de cada organização parceira que contribuirá para
o diagnostico (por meios próprios). A coordenadora apoiará
o desenvolvimento da atividade assegurando que vá ao
encontro dos objetivos estipulados nesta candidatura

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

10000 EUR
Mês 2, Mês 3, 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 2

PontualQuinzenal
60
1

Percursos HIT

Descrição
Recursos humanos

Técnico da AAA afeto financeiramente ao projeto com
qualificações e experiência na área da
psicologia/orientação. A coordenadora do projeto com
competências na área também dedicará uma pequena parte do
seu tempo (6h/semana) à fase 1 desta atividade. Para além
do mais apoiará o desenvolvimento da atividade assegurando
que vá ao encontro dos objetivos estipulados nesta
candidatura
Apoio (por meios próprios) de elementos das entidades
parceiras nomeadamente o CEFC da SCML e o Serviço de
Psicologia e Orientação da Escola Artística António arroios
e do Agrupamento de Escolas das Olaias. A fase de
candidatura e depois de implementação dos Projetos de
Inovação Comunitária será coordenada pelo Clube
Intercultural Europeu e pelo KCIDADE

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

-

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

Actividade 3

8000 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
PontualQuinzenal
25
1

Experimentação HIT

Descrição
Recursos humanos

Estas oficinas, à exceção das tecnológicas asseguradas pelo
CDI e imputadas ao projeto, não implicarão custos em termos
de recursos humanos ao projeto pois as diferentes entidades
assumem esse compromisso e contributo não financeiro,
possibilitando que os jovens integrem as suas formações,
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atividades, intervenções e ações, assegurando o
acompanhamento de cada jovem em rede de forma integrada e
articulada com as outras atividades do projeto
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 4

5000 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
25
1, 3

Suporte HIT

Descrição
Recursos humanos

1 professor de teatro em prestação de serviço 2 horas por
semana
1 professor de dança em prestação de serviço 2 horas por
semana
1 pessoa com competências na área para o desenvolvimento de
competências linguísticas, 2 horas por semana
2 tecnicos para o suporte tecnológico , regime de prestação
de serviço , 40h a 60 horas para o CDI em comunidade , com
sessões de 2h. Para o uso de internet no dia à dia 2 h por
m~es em regime de prestação de serviço
A coordenadora e 1 tecnico apoiarão o desenvolvimento
da atividade assegurando que vá ao encontro dos objetivos
estipulados nesta candidatura e possibilitando um apoio
mais individualizado
Apoio (por meios próprios)de elementos das entidades
parceiras

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

8000 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
PontualQuinzenal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

25
1, 2, 3

ANIMA HIT

Descrição
Recursos humanos

1 técnico do projeto recrutado com qualificações e
competências técnicas na áreae competências designadamente
relacionais para a função de animação
A UPAJE assegurará através de uma prestação de serviço a
formação de animadores de campos de ferias
O coordenador apoiará o desenvolvimento da atividade
assegurando que vá ao encontro dos objetivos estipulados
nesta candidatura. 1 estagiário curricular na área de
trabalho socioeducativo ou de organização de eventos e 1 de
comunicação

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

-

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

Actividade 6

8000 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
PontualSemestral e Anual
100
1, 2, 3

Comunidade HIT

Descrição
Recursos humanos

Representante do K CIDADE afeto ao projeto e financiado por
recursos próprios. Apoio da equipa técnica do projeto. A
coordenadora assegurará que vá ao encontro dos objetivos
estipulados nesta candidatura . Apoio (por meios
próprios)de elementos das entidades parceiras

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

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

Actividade 7

10000 EUR
Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
PontualAnual
300
1, 2, 3

Gestão HIT

Descrição
Recursos humanos

Representante do K CIDADE afeto ao projeto e financiado por
recursos próprios.

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

-

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

1000 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
20
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

8
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto
Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Coordenadora
1920
Financeira



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Morador no bairro do projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Não

Tecnico de emprego e de orientação profissional
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Animador socioeducativo - estagio profissional
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

jovem em serviço voluntario europeu
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

jovem em servico voluntario europeu
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

voluntarios
20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Contabilista e Administrativa
0
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

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

5

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

200

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

500

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

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

10

Nº de destinatários mulheres

90

Nº de destinatários desempregados

120

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

120

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

20

Nº de destinatários imigrantes

20

Etnia Cigana

100
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração
Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades

3
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dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

2

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

6

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

6

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

1

-

0

-

0

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

30000 EUR

Encargos com pessoal externo

9000 EUR

Deslocações e estadias

1000 EUR

Encargos com informação e publicidade

1000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

7000 EUR

Equipamentos

2000 EUR

Obras
Total

0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Clube Intercultural Europeu
50000 EUR
Associação Auxílio e Amizade
0 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

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

Programa Erasmus + - Clube
Não financeiro
8400 EUR
O Clube é entidade acreditada para o envio e acolhimento de
jovens em serviço voluntario europeu e viu em abril 2016 o
seu projeto MAIS (mobility, arts, interculturality, social
media) Bairro ser aprovado permtindo que a partir de 1 de
setembro o clube receba para o apoio às suas atividades 2
jovens durante 1 ano em SVE. O valor da bolda atribuida
pelo programa Erasmus + para cada um desses voluntarios é
de 700 euros por mês. atendendo que colocaremos esses 2
voluntarios a apoiar, em part time, o Projeto HIT, isso
corresponde a um apoio financeiro de 8400
Clube Intercultural Europeu
Não financeiro
4000 EUR
2 computadores colocados à disposição do Projeto HIT e
salas equipadas e apetrechadas para formação e formação
gratuita no âmbito da Experimentação HIT
escola Artistica Antonio arroios
Não financeiro
2000 EUR
Acesso às salas e a oficinas totalmente equipadas para
curtas atividades de experimentação em sala de aula
Associação Auxilio e amizade
Não financeiro
500 EUR
Disponibilização do seu espaço de armazem para a realização
de reuniões, ateliers
Fundação Aga Khan
Não financeiro
1000 EUR
Alocação de 3horas por semana de um dos seus recursos
humanos
Santa Casa da Misericordia de Lisboa
Financeiro
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Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

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

1000 EUR
Alocação de 3horas por semana de um dos seus recursos
humanos
CEMEA
Não financeiro
2600 EUR
horas de formação em várias areas disponibilizadas
gratuitamente para o projeto , oportunidades de mobilidade
europeia
CDI Portugal
Não financeiro
500 EUR
emprestimo de material informatico para as actividades de
formação
agrupamento de escolas das olaias
Não financeiro
500 EUR
cedência de salas, materiais e equipamentos

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

20500 EUR

Total do Projeto

70500 EUR

Total dos Destinatários

555



