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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão
Social

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Útero Associação Cultural

Designação

Junta de Freguesia de Alcantara

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Designação

Senso Comun" Plataforma de Intervenção, Responsabilidade e
Cidadania"

Designação

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Designação

Comissão Local de Acompanhamento e Cooperação

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

Ignição
Memórias do Casal Ventoso
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Ficará no território:
O Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso
1 Livro sobre o Tema da autoria do Prof Miguel Chaves
1 Grupo de Teatro intergeracional com residentes
vocacionado para o Tema
3 a 6 Comissões/ Facilitadores de Lotes
Capacidade cidadã instalada com os Workshops para a
promoçãoo da Cidadania
Site e Facebook sobre as Memorias do Casal Ventoso e
recolha das opiniões e sugestões dos moradores
Núcleo de pequenas intervenções no edificado pela Junta de
Freguesia de Alcântara
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Cerca de 20 anos passados sobre o realojamento, os Bairros
do Vale de Alcântara (BIPZIP 3), continuam a ser
considerados territórios de intervenção prioritária, pois
continuam a concentrar problemas sociais graves, tal como
identificado no Diagnóstico do Vale de Alcântara (2009),
como o abandono escolar precoce, desemprego, violência(s),
entre outras. A fraca coesão social condiciona o sentimento
de pertença aos Bairros, o que leva a que os espaços
públicos se apresentem degradados e vandalizados. A
degradação dos lotes e dos pátios, a falta de cuidado
ambiental, são sintomas da ausência de identidade social,
de sentimento de pertença aos Bairros, o que condiciona a
qualidade de vida dos moradores, levando a que muitos
exteriorizem que não gostam de viver no Bairro, tal como
identificado do Diagnóstico do Vale Alcântara, apontando,
como causas o tráfico e as violência(s). No entanto, existe
um passado de coesão social vivenciado no Ex Casal Ventoso,
em muito dinamizado pelas colectividades, onde a partilha e
convívio entre os moradores eram uma constante. Porém, com
o realojamento, o espírito comunitário diluiu-se.
Convergindo neste sentido, a carta do BIPZIP 3, refere que
os moradores destacam situações como a degradação das
casas, de higiene urbana, conflitos de vizinhança, espaços
verdes míseros, questões de marginalidade e de insegurança,
o que indicia claramente uma fraca implantação de dinâmicas
comunitárias positivas.
Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
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Sustentabilidade

O material a recolher durante o levantamento das
Memórias/Histórias de Vida da população do ex-Casal
Ventoso, para além de ser publicado em formato livro ou
boletim, num site e Facebook a implementar, irá fazer parte
do acervo do Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso que
passará funcionar, no Bairro do Loureiro, como arquivo dos
testemunhos recolhidos através deste projecto, sendo um dos
"tesouros" que o projecto pretende conseguir dinamizar num
diálogo constante com os indivíduos interessados e de
acordo com um ajuste contínuo a dinâmicas contemporâneas
previstas acontecer nos bairros do Vale de Alcântara. A
recolha não será certamente um fim em si mesma mas sim o
alimento necessário que permitirá a constituição do Núcleo
de Interpretação do Casal Ventoso, do Teatro do Casal, casa
das histórias de pais e filhos, onde se propõe fazer
acontecer a preservação, manutenção e promoção dessas
memórias e de outras histórias de vida, como nutrimento
fundamental para se perpectuar a história do bairro na
Cidade de Lisboa. Pretende-se, com a recolha a promover,
assegurar o surgimento de uma vida social e afectiva com
recurso a manifestações culturais próprias como:
exposições, apresentações de teatro, projecções em vídeo,
etc. em espaços a definir dentro e fora dos bairros e,
também, uma activa divulgação/dinamização da existência do
"seu" arquivo como um produto de referência nos Bairros de
oferta a associações, escolas locais e, claro, na Grande
Cidade de Lisboa.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade enquadra-se na criação, nos bairros, de
3 a 6 Comissões/Facilitadores de Lotes para a organização,
envolvimento e levantamento de necessidades em colaboração
com a Gebalis. A Gebalis, tem vindo a tentar, isoladamente,
desenvolver acompanhamento de alguns dos lotes mais
problemáticos nos bairros da Avenida de Ceuta, sendo
parceira informal do projeto passará a contar com o apoio e
colaboração da equipa. Para cumprir o objectivo de apoio
aos residentes interessados e mobilizados para a
constituição de Comissões e/ou Facilitadores de Lote ou de
Bairro, será oferecida, em Workshops, (in)formação
especializada, direcionada para a responsabilidade,
motivação e mobilização que possa vir a influenciar
positivamente outros moradores na apropriação que se deseja
dos seus espaços e do bairro.
Está previsto a Gebalis e as Juntas de Freguesia,
potenciarem as boas vontades dos locais, oferecendo
materiais, para que os moradores realizem as intervenções
para a melhoria dos espaços comuns dos lotes, (ex. tintas,
reparações de serralharia), propiciadores de motivação para
a tarefa e uma garantia de que as intervenções se venham a
manter durante mais tempo, assegurando-se, após o término
do projeto, a continuidade da ação por intermédio de um
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acompanhamento periódico aos lotes trabalhados e a
implementação de um Site para o efectivo diálogo
comunitário. Por ter sido retirado espaço na plataforma
actual as listas de recursos físicos necessários às tarefas
seguem em Anexo

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Recolha de dados e mobilização

Descrição
Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir
as condições para a realização das iniciativas; aplicar
instrumentos de avaliação;
2 Investigadores seniores (que selecionarão os
entrevistados, conduzirão as entrevistas, analisarão e
sistematizarão os dados e redigirão o livro)
1 Facilitador Local (que irá coadjuvar a seleção e
mobilização dos entrevistados selecionados).
1 colaborador para transcrição integral das entrevistas
1 colaborador para analisar material das entrevistas
- 1 Administrativa
2 Elementos da " Clac e 2 Elementos da "Senso Comun"

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

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

6582 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

100
1

Recolha " Os objetos de memória"

Descrição
Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir
as condições para a realização das iniciativas; aplicar
instrumentos de avaliação;
2 Investigadores seniores (que selecionarão os
entrevistados, conduzirão as entrevistas, analisarão e
sistematizarão os dados e redigirão o livro)
1 Facilitador Local
1 colaborador para transcrição integral das entrevistas
1 colaborador para analisar material das entrevistas
- 1 Administrativa
1 designer que irá conceber e construir o expositor móvel
- 1 Elementos das entidades parceiras
- 1 Administrativa
2 Elementos da " Clac " e 2 Elementos da "Senso Comun"

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

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

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

Actividade 3
Descrição

5982 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
400
1

Reconstituição de Histórias de Vida
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Recursos humanos

1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir
as condições para realização das iniciativas; aplicar
instrumentos de avaliação;
2 Investigadores seniores, que irão selecionar os
entrevistados, coordenar a realização das histórias de
vida, analisar e redigir a segunda parte do livro.
1 Investigador que realizará e analisará as entrevistas,
para ser utilizado na escrita do livro e no site e Núcleo
Interpretação do Casal Ventoso e um especialista de teatro
1 colaborador que irá transcrever as entrevistas na íntegra
1 Facilitador Local
1 Administrativa
2 Elementos da " Clac e 2 Elementos da "Senso Comun"

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

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

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

Actividade 4

7782 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
40
1

Entrevista em movimento e video

Descrição
Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir
as condições para a realização das iniciativas; aplicar
instrumentos de avaliação;
1 documentarista que realizará o filme e entrevistas em
movimento
2 investigadores seniores que coordenarão a seleção dos
entrevistados e colaborarão na realização das entrevistas
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em movimento
1 Facilitador local que coadjuvará realização das
entrevistas em movimento
1 colaborador para transcrição integral das entrevistas
1 colaborador para analisar material das entrevistas
- 1 Administrativa
2 Elementos da " Clac e 2 Elementos da "Senso Comun"
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

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

Actividade 5

7042 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
120
1

Devolução produto aos habitantes

Descrição
Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir
as condições para a realização das iniciativas; aplicar
instrumentos de avaliação;
2 investigadores seniores e que guiarão as reuniões a ser
conduzidas com a população local
1 Facilitador local coadjuvará os investigadores na
condução das reuniões a ser e mobilizará a população local
para participar nas reuniões
- 1 Administrativa
2 Elementos da " Clac e 2 Elementos da "Senso Comun"

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

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
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do Loureiro
Auditório do Casalense Futebol Clube Bairro do Loureiro,
Lote 9 nº1/B
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6

2665 EUR
Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual4
2500
1

Workshps (in)formação Pra Cidadania

Descrição
Recursos humanos

1 Coordenador com a função de programar o plano de
formação; contactar formadores; criar instrumentos de
divulgação; garantir as condições de logística para a
actividade; articular com as entidades e formandos
envolvidos; criar e aplicar instrumentos de avaliação;
disseminar os resultados;
1 Técnico: aplicar instrumentos de avaliação; a realização
dos workshops; inscrever os formandos e acompanhamento
durante a formação;
1 Facilitador Local: com a função de divulgar e dinamizar
iniciativas e promover o envolvimento dos formandos;
Envolvimento de pelo menos:
1 elemento de cada instituição promotora e de cada
instituição parceira
1 Administrativo do Projecto Alkantara
2 Formadores contratados e especialistas nos módulos a
administrar.

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

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Resultados esperados
Valor
Cronograma

6702 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7

Semanal
20
2

Minha Casa Meu Tesouro

Descrição
Recursos humanos

1-Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
1-Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir
as condições para a realização das iniciativas; aplicar
instrumentos de avaliação;
1-Facilitador Local: com a função de divulgar as
iniciativas, e promover o envolvimento;
1 Administrativa;
1 Elemento, pelo menos, de cada instituição promotora e de
cada instituição parceira; 2 Elementos da "Clac Comissão Local de Acompanhamento e Cooperação " e
2 Elementos da "Senso Comun- Plataforma de Intervenção,
Responsabilidade e Cidadania"

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

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

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

Actividade 8
Descrição

5682 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
100
2

Trás outro amigo também
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Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o processo, garantir
as condições para a realização das iniciativas; aplicar
instrumentos de avaliação;
-1 Facilitador Local: com a função de divulgar as
iniciativas, e promover o envolvimento;
-Elementos das entidades parceiras (mínimo de 1 elemento
por organização)
- 1 Administrativa
2 Elementos da " Clac - Comissão Local de Acompanhamento e
Cooperação " e 2 Elementos da "Senso Comun - Plataforma
de Intervenção, Responsabilidade e Cidadania"
-Formandos da acção de formação

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

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha
1 Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

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

7483 EUR
Mês 5, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Pontual4
2500
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

10
Constituição da equipa de projeto

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

Coordenador
960
Financeira
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Morador no bairro do projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Não

Técnico Superior
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Facilitador Local
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Investigador Sénior
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Investigador Sénior
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Colaborador para transcrição e análise do material das
entrevistas
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Designer para construção do expositor móvel
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Horas realizadas para o projeto

20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Investigador
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Documentarista para filme e entrevistas em movimento
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador certificado
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador/Monitore/Colaborador ocasional
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Administrativo
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Contabilista
50

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

3

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

120

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

2380

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

60

Nº de destinatários desempregados

40

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

20

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

60

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1
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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

4

Nº de publicações criadas

2

Nº de páginas de Internet criadas

1

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

-

0

-

0

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

22800 EUR

Encargos com pessoal externo

12910 EUR

Deslocações e estadias

2000 EUR

Encargos com informação e publicidade

2500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

8190 EUR

Equipamentos

1520 EUR

Obras
Total

0 EUR
49920 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão
Social
49920 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
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Entidade

Projecto Alkantara

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

8000 EUR

Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Verba relativa ao número de horas dos técnicos afectos ao
projecto como: Técnicos especialistas, Administrativa,
Contabilista, presença e deslocações de representantes da
instituição para reuniões e actividades; Outras despesas
inerentes ao funcionamento do projecto como: Espaços,
Computadores, Data show, Telas para apresentações, etc.
Junta de Freguesia de Alcântara
Não financeiro
5000 EUR
Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações
dos técnicos afectos ao projecto, outros materiais
considerados necessários para envolvimento da população e
para a execução das actividades de execução de pequenas
reparações nos lotes e em outras áreas das suas
competências e da sua jurisdição.
Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Não financeiro
5000 EUR
Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações
dos técnicos afectos ao projecto, disponibilização de 1
loja para desenvolvimento de atividades e outros materiais
considerados necessários para envolvimento da população e
para a execução das atividades nas áreas das suas
competências e da sua jurisdição.
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Não financeiro
6000 EUR
Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações
dos técnicos afectos ao projecto, número de hores de
intervenção de investigadores, outros materiais
considerados necessários para o desenvolvimento das
entrevistas e recolha de objectos junto da população e para
a execução das actividades nas áreas das suas competências.
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Não financeiro
2000 EUR



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Instituição para as reuniões de parceria, participação nas
atividades e mobilização da comunidade.
Útero Associação Cultural
Não financeiro
2000 EUR
Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Associação para as reuniões de parceria, participação nas
atividades relacionadas com a expressão dramática.
Senso Comum "Plataforma de Intervenção, Responsabilidade e
Cidadania"
Não financeiro
2000 EUR
Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Plataforma para as reuniões de parceria, participação nas
atividades e mobilização da comunidade.
Comissão Local de Acompanhamento e Cooperação
Não financeiro
2000 EUR
Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Comissão para a reuniões de parceria, participação nas
atividades e mobilização da comunidade.

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

49920 EUR
8000 EUR
57920 EUR
5780



