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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Casa B - Associação Cultural

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Grupo Desportivo do Castelo

Designação

Agrupamento de Escolas Gil Vicente

Designação

Arisco - Instituição para a Promoção Social e da Saúde

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

Ignição
A MINHA CASA TEM UMA PORTA (...)
43. Alfama
62. Castelo

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Existem 3 aspectos contextuais que orientam a actuação
proposta, identificados a partir do Diagnóstico Social da
Freg. StªMª Maior (2015) e da Carta BIPZIP 2010:
a) Ao nível da população adulta, cerca de ¼ tem mais de 65
anos, sendo que cerca de 24% da população total da
freguesia encontra-se em situação de
vulnerabilidade/isolamento (dados relativos ao bairro do
Castelo); em ambos os territórios é muito elevada a
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percentagem de idosos a viverem sós ou sem rede familiar a
quem possam recorrer.
b) As crianças em idade escolar têm uma relação fragilizada
com a escolaridade: iliteracia e fracas competências
escolares
c) Destaca-se a reconfiguração populacional do território,
impulsionada pelo rápido aumento da população estrangeira,
tendo sido identificada uma problemática que cruza esta
realidade: a dificuldade de comunicação intercultural.
Acompanhando esta transformação verifica-se uma crescente
procura destes bairros pelos turistas, que percorrem o
espaço público em vagas continuas e ocupam de forma
temporária as habitações que passaram a estar disponíveis
para este grupo social (e económico) especificamente. Esta
realidade altera de forma abrupta a relação dos residentes
com o espaço público, outrora local de encontro e de
relação com os vizinhos e família, à porta de suas casas ou
nos pátios, hoje reduzido ou inexistente, reforçando o
isolamento e influenciando as questões identitárias ligadas
à relação com o lugar.
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

A criação artística como instrumento constitui-se, pela
sua própria natureza, como um facilitador de inclusão e
participação social, ao mesmo tempo que a própria proposta
de trabalho, ao convocar processos integradores e
vinculativos, é uma das condições para garantir a
sustentabilidade social do projecto. Partimos do
pressuposto que o território e as pessoas que o habitam são
herdeiros de recursos imateriais que asseguram sentimentos
de pertença e identidade comunitária, que podendo ser
matéria de criação e de pensamento, persistem internamente
nos sujeitos como garante de confiança no seu legado e suas
capacidades no futuro. Associamos à temática da Leitura uma
metodologia não convencional, com uma aplicação directa no
espaço comunitário, sendo que o intuito é que estes modos
de relação se mantenham e se propaguem, nomeadamente pela
capacidade reflexiva que promovem e pelo prazer que detêm
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na sua execução. As parcerias estabelecidas com as escolas,
assim como o suporte do Grupo Desportivo do Castelo,
sustentam a possibilidade de certas acções serem
reproduzidas no espaço comunitário e outras novas serem
criadas.
Está também contemplada a criação de alguns mecanismos
simples de promoção da Leitura e relação comunitária
-implicando a um 1º nível a família e posteriormente grupos
mais alargados- tais como facilitar o início de uma rede de
partilha informal de livros, quer no contexto escolar
(inter e intra escolas) quer no contexto familiar, com
mediação dos professores.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A metodologia de trabalho desenvolvida será descrita e
integrará um Guia Pedagógico que será disponibilizado a
todos os professores das escolas de 1º Ciclo do Agrupamento
de Escolas Gil Vicente, possibilitando a integração desta
ferramenta no trabalho da comunidade educativa dos bairros
do Castelo e Alfama. O Guia Pedagógico permite a
autonomização dos professores e facilita a difusão a outros
contextos educativos e a outros locais da cidade, sendo que
uma das expectativas é que seja divulgado junto de
professores de outros agrupamentos.
Este instrumento será também divulgado dentro da rede de
parcerias que a casaBranca e a Arisco têm vindo a
estabelecer ao longo dos anos com escolas do ensino público
de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos (onde a
questão da promoção da literacia se coloca de forma
determinante) quer na região da Grande Lisboa, quer noutras
regiões do país - nomeadamente na região do Algarve, um dos
eixos de actuação da casaBranca.
Em paralelo, será disponibilizada no site da casaB a versão
digital do Guia Pedagógico, de forma a poder facilmente ser
descarregado e reproduzido, alargando a sua
disponibilização a outros contextos.
Assumimos como relevante a produção final de um Disco de
Histórias para Crianças (vide descrição Act5) e a
plasticidade deste objecto, na medida em que permite que o
Guia Pedagógico seja aplicado tendo por base os
textos/histórias presentes no disco, reforçando o carácter
complementar destes dois instrumentos.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
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Actividade 1

MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO

Descrição
Recursos humanos

Actividades realizadas pela equipa da casaBranca (3
elementos: 1 direcção/coordenação de projecto/criação, 1
criativo, 1 produtor), equipa Arisco (2 elementos),
professores (2 elementos), 1 técnico/perito Filosofia
(parcial).

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

-

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

Actividade 2

4192 EUR
Mês 1, Mês 2
Pontual3 x por semana
56
1, 2

ATELIERS EXPERIMENTAIS DE LEITURA

Descrição
Recursos humanos

Actividade desenvolvida pela equipa casaBranca (2 criativos
+ 1 produção), equipa Arisco (2 elementos), 2 professores,
1 técnico de filosofia com crianças, 1 técnico de imagem
(pontual). Será também acompanhada por um membro da
direcção do Grupo Desportivo do Castelo.

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

-

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

9844 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Semanal
56
1, 2



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Actividade 3

HISTÓRIAS À PORTA DE CASA

Descrição
Recursos humanos

Actividade desenvolvida pela equipa casaBranca (2 criativos
+ 1 produção), equipa Arisco (2 elementos), 2 professores,
elementos do Grupo Desportivo do Castelo. Na apresentação
pública: os mesmos recursos acrescido de 1 técnico de
imagem, 1 elemento de apoio logístico/coordenação no
terreno, moradores/leitores dos bairros do Castelo e
Alfama.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

5139 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal

Nº de destinatários

170

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 4

LEITURAS ENCENADAS

Descrição
Recursos humanos

Actividade desenvolvida pela equipa casaBranca (2 criativos
+ 1 produção), equipa Arisco (2 elementos), 2 professores,
1 técnico de apoio à montagem, 1 técnico de imagem, 1
elemento de apoio logístico e transporte de pessoas e
equipamento.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

10266 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal

Nº de destinatários

150

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2
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Actividade 5

DISCO & GUIA PEDAGÓGICO

Descrição
Recursos humanos

Actividade desenvolvida pela equipa casaBranca (1 elemento
direcção/criação/formação, 1 elemento criação e design
gráfico & Web + 1 elemento produção), equipa Arisco (2
elementos), 2 professores, 1 sonoplasta (apoio à produção
audio/masterização), 1 músico/compositor (criação), 1
técnico de imagem (para registo - pontual).

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

9989 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal

Nº de destinatários

150

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora (direcção, criação e implementação)
900

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico 1 (co-criação artística, espaço cénico, design
gráfico e Web)
750
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico 2 (co-criação e implementação)
750

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico 3 (co-criação e implementação)
590

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Produtor
590

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de Imagem
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Filosofia
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Técnico Apoio Logístico
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Horas realizadas para o projeto

20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de Apoio à Montagem
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Músico
66

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Sonoplasta
48

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Professor Castelo
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Professor Convento do Desagravo
90

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Acompanhamento e mediação na comunidade - GDCastelo
90

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%)

0

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)

56

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

0

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

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

44

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

12

Nº de destinatários imigrantes

4
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

2
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Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

2

Nº de publicações criadas

1

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

0

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

13400 EUR

Encargos com pessoal externo

11915 EUR

Deslocações e estadias

1825 EUR

Encargos com informação e publicidade

2030 EUR

Encargos gerais de funcionamento

9530 EUR

Equipamentos
Obras
Total

730 EUR
0 EUR
39430 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Casa B - Associação Cultural
39430 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Arisco - Instituição para a Promoção Social e da Saúde
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
2000 EUR
Suporte ao trabalho de produção executiva (aspectos
logísticos, mediação e apoio ao secretariado), apoio à
divulgação, cedência de espaço/sala de trabalho e
consultoria de conteúdos específicos (aspectos técnicos
subordinados às temáticas da pedagogia e desenvolvimento
infantil).

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

39430 EUR
2000 EUR
41430 EUR
582



