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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão
Social

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Alcantara

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Cabrinha

Designação

Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Designação

Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Loureiro

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

Ignição
Casal Ventoso Sempre
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
42. Casal Ventoso

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Ficará território:
- Implantações artísticas de Vhils, Bordalo II e outros
artistas;
- 1 Escola Popular Aberta;
- 2 Brigadas para pequenas reparações nas habitações;
- 1 Espaço de Mediação para o Empreendedorismo Social e
Empregabilidade;
- 1 Gabinete de Gestão da Actividade "Call Center", gerido
pelas pró-Comissões de Moradores;
- 1 Espaço para Workshops de (in) Formação não-formal e de
capacitação relacional para a tarefa;
- Site e Facebook sobre o projecto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

2

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

A população do ex-Casal Ventoso foi realojada há 20 anos
nos bairros do Vale de Alcântara (BIPZIP 3), locais que
continuam a ser considerados territórios de intervenção
prioritária, devido à existência de problemas sociais
bastante graves, tal como identificado no Diagnóstico do
Vale de Alcântara (2009), entre eles: o abandono escolar
precoce, o desemprego de longa duração, as violência(s) e,
mais recentemente, a insegurança provocada pela implantação
de grupos ligados ao tráfico e consumo de drogas. 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
espaços comuns entre eles e a falta de cuidado ambiental,
são sintomas da ausência de identidade social logo, de
sentimento de pertença aos Bairros, o que condiciona a
qualidade de vida dos moradores, levando a que muitos dos
moradores exteriorizem que não gostam de viver nos Bairros,
apontando como principais causas o tráfico e as
violência(s). Verificou-se, com a aplicação de um
Questionário à população (Março, 2018) que se mantêm as
problemáticas anteriores surgindo ainda, as do
analfabetismo e da iliteracia vigente que urge combater. A
Carta do BIPZIP 3 refere, ainda, que os moradores destacam
situações como a degradação das casas, de higiene urbana,
conflitos de vizinhança, espaços verdes míseros,
marginalidade e insegurança, o que indicia 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
Sustentabilidade

Ficará instalado no território:
1 Espaço de Mediação para o Empreendedorismo Social e a
Empregabilidade;
2 Brigadas para pequenas reparações nas habitações;
1 Gabinete de Gestão da actividade "Call Center", gerido
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pelas Pró-Comissões de Moradores;
1 Espaço para Workshops de (in) Formação não-formal e
capacitação relacional para a tarefa;
Dado que as propostas se encontram de acordo com o
interesse geral da comunidade expresso nas reuniões
realizadas para a preparação desta candidatura e através do
Questionário aplicado aos residentes, porta a porta, ou nas
reuniões periódicas de trabalho realizadas com os
responsáveis das Pró- Comissões Moradores e os
facilitadores de Lote, a sustentabilidade estará assegurada
pelo envolvimento activo da população na resolução dos seus
problemas e, também, pela complementaridade com o GIP IEFP
e o projecto Fazer a Ponte - Programa Escolhas,
demonstrando a dimensão organizacional das entidades
existentes no território e que se disponibilizam a
colaborar para a concretização de outras parcerias e
acordos;
O interesse da Gebalis e das Juntas de Freguesia de
Alcântara e de Campo de Ourique no desenvolvimento saudável
e inclusivo dos seus territórios;
A capacitação em Relações Interpessoais; Organização;
Gestão de Conflitos; Gestão de Condomínios; Limpeza;
Cidadania Activa e Solidariedade dos indivíduos, através
dos workshops e da articulação com actividades do Objectivo
3, deixarão vasta capacidade instalada no território.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Difusão pela Street Art Lisbon das obras de Bordalo II e
Vhils, a instalar nestes bairros, irá promover capacidade
de rentabilização e promoção turística e aproximação dos
indivíduos da comunidade à cidade através de
excursões/visitas acompanhadas para observarem a
importância e valor artístico dos "tesouros" em street art,
existentes na Cidade;
Criar um espaço mural infanto/juvenil, Street
Arte.Con-Fusão, como uma zona delimitada onde todos possam
participar na "transformação da realidade" de
experimentação e desenvolvimento artístico; aquisição,
pelos jovens adultos, de competências que lhes permita
criar, dentro e fora dos bairros, os seus
produtos/instalações artísticas e rentabilizá-las
financeiramente; envolvimento da população na apropriação e
requalificação do espaço público de forma participada,
procurando que, através da arte, se torne possível a
integração na cidade destes bairros mais desfavorecidos;
Criar e recriar objectos que, através da fusão de
conceitos/realidades estilizadas entre as obras relevantes
instaladas e as das crianças, permitam a sua venda;
Este tipo de acções direccionadas para as crianças e jovens
dos bairros para além de promover, através da
experimentação de uma cultura artística, fomentam a
disseminação de valores como o respeito pelos espaços

4

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

públicos e pelo trabalho do outro, a disciplina, o rigor e
a imposição de limites ou seja, processos educacionais para
uma cidadania activa mais interventiva e duradoura.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Durante a aplicação de um Questionário Local (Março 2018),
constatou-se a existência de forte incidência de
analfabetismo ou iliteracia nos residentes afirmando estes
ter desejo de frequentar aulas de alfabetização.
Para resolver esta e/ou outras problemáticas, este
objectivo deixará instalado no território:
1 Espaço de Cidadania Intergeracional com dinâmicas
colaborativas participadas para troca de conhecimento,
competências e de valores de cidadania;
1 Escola Popular Aberta (EPA), em formato itinerante entre
os bairros do Loureiro e Cabrinha;
A EPA funcionará alternadamente e, em complementaridade com
o projecto Fazer a Ponte - Programa Escolhas, em espaços
dos parceiros: Junta de Freguesia de Alcântara e Campo de
Ourique e Projecto Alkantara. A sustentabilidade será
assegurada com recurso a voluntários ou estagiários dos
diferentes parceiros, representando, assim, uma abordagem
de baixo-custo e uma visão de futuro uma vez que se
pretende que, a médio prazo, a EPA passe a ser gerida pelas
Pró- Comissões de Moradores, em fase de legalização. Está
previsto que, com apoio da Gebalis, procurarão um espaço
físico para a instalação. O envolvimento de vários
parceiros especializados, com responsabilidades definidas,
irá proporcionar a optimização de soluções. A
transcendência desta problemática leva a que os moradores
verbalizem a importância do estabelecimento de acordos para
a apresentação de candidaturas próprias que respondam às
necessidades locais diagnosticadas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Organizar e Capacitar

Descrição
Recursos humanos

- 1 Coordenador, para articular com as entidades, formandos
e moradores envolvidos; programar o plano de formação;
contactar formadores; garantir condições e logística para
realização da actividade; criar instrumentos divulgação e
avaliação e disseminar os resultados.
- 1 Técnico, para acompanhar o processo e realização dos
workshops; garantir as condições de realização de
iniciativas; inscrever os formandos; aplicar instrumentos
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de avaliação;
- 1 Facilitador Local divulgar e dinamizar as iniciativas;
mobilizar e auxiliar os moradores;
- 2 Formadores contratados e especializados nos módulos a
administrar;
- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote
6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha;
- 1 Sala 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 2

5970 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
50
1

Unidade de Apoio à Comunidade (UAC)

Descrição
Recursos humanos

- 1 Coordenador , com a função de articular entre as
instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação
e avaliação; disseminar os resultados.
- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo;
garantir as condições para a realização de iniciativas;
aplicar instrumentos de avaliação;
- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as
iniciativas; mobilizar a comunidade; promover o
envolvimento da mesma;
- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.

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

- 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote
6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara, Loja 4/C no
Bairro do Cabrinha;
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- 1 Sala no Espaço da Junta de Campo de Ourique, Lote 4,
Loja4, no Bairro do Loureiro.
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

4550 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
100
1

Viver com Arte

Descrição
Recursos humanos

- 1 Coordenador , com a função de articular entre os
artistas; articular entre as instituições e moradores;
criar instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os
resultados.
- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo;
garantir as condições para a realização de iniciativas;
aplicar instrumentos de avaliação;
- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as
iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade;
- Diversos artistas mobilizados para o efeito;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.

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

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

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

17450 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
1500
2
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Actividade 4

Artistas de Palmo e Meio

Descrição
Recursos humanos

- 1 Coordenador , com a função de articular entre as
instituições e moradores; articular entre artistas; criar
instrumentos de divulgação e avaliação; disseminar os
resultados.
- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo;
garantir as condições para a realização de iniciativas;
aplicar instrumentos de avaliação;
- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as
iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade;
- Diversos artistas mobilizados para o efeito;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.

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

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

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

Actividade 5

4650 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
400
2

Devolução de Produtos aos habitante

Descrição
Recursos humanos

- 1 Coordenador , com a função de articular entre as
instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação
e avaliação; disseminar os resultados.
- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo;
garantir as condições para a realização de iniciativas;
aplicar instrumentos de avaliação;
- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as
iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade;
- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

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

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

Actividade 6

1530 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
2500
1, 2, 3

Escola Popular Aberta

Descrição
Recursos humanos

- 1 Coordenador , com a função de articular entre as
instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação
e avaliação; disseminar os resultados.
- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo;
garantir as condições para a realização de iniciativas;
aplicar instrumentos de avaliação;
- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as
acções; envolver e mobilizar a comunidade intervencionada;
- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores;
- Estagiários e Voluntários das entidades parceiras;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.

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

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

Resultados esperados
Valor
Cronograma

4650 EUR
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 7

Semanal
80
3

"Um Dia na Vida de..."

Descrição
Recursos humanos

- 1 Coordenador , com a função de articular entre as
instituições e moradores; criar instrumentos de
divulgação e avaliação; disseminar os resultados.
- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo;
garantir as condições para a realização de iniciativas;
aplicar instrumentos de avaliação;
- 1 Facilitador Local que irá dinamizar e divulgar as
iniciativas; envolver e mobilizar a comunidade;
- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.

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

- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote
6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha;
- 1 Sala 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

4650 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Semanal
100
3

Quintas ConVida

Descrição
Recursos humanos

- 1 Coordenador , com a função de articular entre as
instituições e moradores; criar instrumentos de divulgação
e avaliação; disseminar os resultados.
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- 1 Técnico, com a função de acompanhar o processo;
garantir as condições para a realização de iniciativas;
aplicar instrumentos de avaliação;
- 1 Facilitador Local que irá divulgar e dinamizar as
iniciativas; mobilizar e envolver a comunidade;
- 1 Elemento de cada Pró-Comissão Moradores;
- 1 Elemento de cada instituição parceira;
- 1 Administrativa do Projecto Alkantara.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

- 1 Sala na Loja 4A no Bairro do Cabrinha e 1 Sala no Lote
6, Loja 2 no Bairro do Loureiro - Projecto Alkantara;
- 1 Sala no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do
Cabrinha;
- 1 Sala 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

6550 EUR
Mês 4, Mês 6, Mês 8, Mês 10
Pontual4
1500
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

6
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
2080

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Técnico Superior
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Horas realizadas para o projeto

2080

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Facilitador Local
1040

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador Certificado
88

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador/Monitor/Colaborador Ocasional
34

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Administrativo
520

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Contabilista
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Artista Urbano Vhils
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Artista Urbano Bordalo II
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Criativo Fotográfico
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

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

15

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

1500

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

5
Equidade
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Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

50

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

3

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

0

Nº de intervenções no espaço público

3

Nº de publicações criadas

2

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

3

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

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

2

-

0

-

0

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

25200 EUR

Encargos com pessoal externo

13830 EUR

Deslocações e estadias

800 EUR
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Encargos com informação e publicidade

2500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

6850 EUR

Equipamentos
Obras
Total

820 EUR
0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão
Social
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Projecto Alkantara
Não financeiro
8000 EUR
Verba relativa ao número de horas de técnicos afetos ao
projeto, presença e deslocações de representantes da
instituição para reuniões e atividades tais como Técnicos
especialistas( Assistente Social, Psicólogo, Animadora),
Administrativa, Limpeza, Contabilista, Estagiários,
Voluntários; Outras despesas inerentes ao funcionamento do
projeto como: Espaços, Computadores, Data show, Telas para
apresentações, etc.
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, do número de horas de
intervenção de equipas específicas; outros materiais
considerados necessários para envolvimento da população e
para a execução das actividades na área das suas
competências; na disponibilização de equipamentos sociais;
deslocação e presenças dos responsáveis e técnicos para a
efectivação de reuniões de parceria e outras acções na área
da sua competência e jurisdição.
Junta de Freguesia de Alcântara
Não financeiro
5000 EUR
Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações
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dos técnicos afectos ao projecto, do número de horas de
intervenção de equipas específicas; outros materiais
considerados necessários para envolvimento da população e
para a execução das actividades na área das suas
competências; na disponibilização de equipamentos sociais;
deslocação e presenças dos responsáveis e técnicos para a
efectivação de reuniões de parceria e outras acções na área
da sua competência e jurisdição.
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Não financeiro
2000 EUR
Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Instituição para as reuniões de parceria, participação nas
atividades de intervenção social para a saúde e mobilização
da comunidade.
Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Loureiro
Não financeiro
2000 EUR
Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Pró-comissão para as reuniões de parceria, participação
activa nas atividades e para mobilização da comunidade.
Pró-Comissão de Moradores do Bairro do Cabrinha
Não financeiro
2000 EUR
Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Pró-comissão para as reuniões de parceria, participação
activa nas atividades e para mobilização da comunidade.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

24000 EUR

Total do Projeto

74000 EUR

Total dos Destinatários

6230
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