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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Futuro Autónomo

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

IFL Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão

Ignição

Designação

Porta M

BIP/ZIP em que pretende intervir
ODS 2030

31. Armador
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Bairro do Armador, em Marvila, é um complexo habitacional
com uma população estimada de 3741 habitantes, de acordo
com os dados síntese da Gebalis. Tendo em conta o relatório
da consulta pública - Carta dos BIP-ZIP, na Zona Oriental
destacam-se as temáticas de insegurança devido ao consumo e
tráfico de estupefacientes; higiene urbana e criação e
manutenção de espaços públicos verdes e de lazer.
Convergindo à realidade específica do Bairro do Armador,
destaca-se sobretudo a preocupação com os temas da
segurança, seguidos do desemprego, marginalidade e
conflitos de vizinhança.
A Associação Futuro Autónomo (AFA) encontra-se sediada no
Bairro do Armador desde Abril de 2009 e foi construída a
partir do estabelecimento de uma forte relação com a
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comunidade, em especial com crianças e jovens. A AFA
identifica-se com estas preocupações, sendo fundamental o
olhar atento aos contextos e múltiplos desafios das
famílias, nomeadamente ao nível socioeconómico, relacional
e emocional, assim como o forte potencial da população mais
jovem e das suas raízes multiculturais.
Ao longo de sete anos de relação, a AFA tem evidenciado a
aposta numa intervenção precoce e sustentada com os jovens
do bairro, funcionando como motor de promoção da inclusão
social e potenciador do valor individual e comunitário.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Inclusão e a Prevenção
Jovens

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

O espaço contará com a gestão e participação dos jovens
como vetor primordial para a existência do projeto. O grupo
fará parte do processo diário de manutenção e organização
do espaço como valor comum. Na dinâmica de desenvolvimento
do projeto serão delineadas atividades, espetáculos e
movimentos de angariação de valores, também geridos
posteriormente em conjunto com os jovens. Estas ações
funcionarão como alicerces de autonomia para uma
continuação cada vez mais sustentável do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A fomentação, prática e valorização do papel ativo e
participativo dos jovens na sociedade na qual desempenham a
sua vivência poderá, a partir da força de um projeto
coletivo, permitir uma monitorização cada vez menor por
parte da AFA, quer no espaço como na sua dinamização e
organização.
A prática da responsabilidade, da confiança, do pensamento
e tomada de decisão servirão como ferramentas para a
autonomia e desenvolvimento do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição
Sustentabilidade

A qualidade das relações e a força do movimento de coesão
permitirão um impacto positivo na dinâmica da continuação
do projeto, pela consistência relacional e pela consequente
eficiência na gestão e cuidado pelo projeto comum, que terá
na base relações comuns de respeito, ligação, suporte e
confiança.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Porta Aberta

Descrição
Recursos humanos

- Afectação de 1 técnico
- Afectação de 1 dinamizador comunitário
- Afectação de 2 monitores
- Colaboração de 2 voluntários

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

-

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

Actividade 2

8210 EUR
Mês 1, Mês 2
Diário
75
1, 2, 3

Minha Porta, Tua Porta

Descrição
Recursos humanos

- Afectação de 1 técnico
- Afectação de 1 dinamizador comunitário
- Afectação de 2 monitores
- Afectação da entidade parceira IFL Portuguesa
- Colaboração de 2 voluntários

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

-
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Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

6106 EUR
Mês 3, Mês 4
Semanal

Nº de destinatários

300

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

Actividade 3

Fora de Portas

Descrição
Recursos humanos

- Afectação de 1 técnico
- Afectação de 1 dinamizador comunitário
- Afectação de 2 monitores
- Afectação da entidade parceira IFL Portuguesa
- Colaboração de 2 voluntários

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

-

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

15300 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
1500
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto

Função

Coordenador de Projeto
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Horas realizadas para o projeto

480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Psicólogo/a
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnicos do Projeto Parceiro
144

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Dinamizador Comunitário
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Monitor
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Monitor
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
48

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
48

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%)

4

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

2

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

75

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

1800

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

2
Equidade

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

0
700

Nº de destinatários desempregados

1000

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

600
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Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

100

Nº de destinatários imigrantes

700
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

3

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

0

Nº de intervenções no espaço público

8

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

10

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

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

1

-

0

-

0

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

11040 EUR

Encargos com pessoal externo

576 EUR

Deslocações e estadias

4000 EUR

Encargos com informação e publicidade

2000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3000 EUR

Equipamentos

5000 EUR

Obras

4000 EUR

Total

29616 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora
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Entidade
Valor

Associação Futuro Autónomo
29616 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

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

Fundação PT
Não financeiro
1000 EUR
Despesas de Internet
Associação Futuro Autónomo
Não financeiro
2100 EUR
Cedência de espaço, encargos gerais (água e renda),
manutenção do espaço (limpeza),equipamento (computadores e
outros), economato e alimentação.

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

29616 EUR
3100 EUR
32716 EUR
1875



