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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Malta Local & Companhia

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Grupo Recreativo e Cultural Onze Unidos

Designação

Entidade privada Sem Fins Lucrativos - Associação

Designação

Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional
VITAE

Designação

Ferramenta

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão

Ignição

Designação

FERRAMENTA PARA TODOS

BIP/ZIP em que pretende intervir

9. Ourives / Estrada de Chelas
57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

As competências adquiridas pela comunidade,a partilha do
espaço comunitário com um modelo de negócio inovador e
social, permitirá a difusão das boas práticas, servindo de
catalisador de novas dinâmicas empreendedoras nos bairros e
entidades parceiras. As relações de proximidade, criadas
entre a comunidade, técnicos e facilitadores,com as
Brigadas Criativas, nas várias actividades,permitirão a
continuidade na colaboração destes novos agentes a serem
integrados na redes de artes e ofícios locais.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A FERRAMENTA PARA TODOS, propõe o alargamento do projecto
"FERRAMENTA - BIP/ZIP2017" destinado apenas a mulheres
desempregadas.
Verifica-se pertinente, complementar o programa de
capacitação e aquisição de competências com outras técnicas
artesanais e novas propostas, incluindo outros grupos
etários, abrangendo jovens, desempregados sem definição de
género,seniores,entidades, técnicos e utentes, assumindo as
práticas artesanais e as artes&ofícios como factor de
inclusão, coesão social e territorial, permitindo a TODOS o
acesso a FERRAMENTAS de produção artesanais qualificadas,
através de um espaço aberto à comunidade local residente
nos bip/zip´s identificados.
Conforme realidades encontradas nos territórios 9, 57, 59 e
60,: alta taxa de abandono escolar e falta de estratégias
para a construção de caminhos autónomos de jovens e jovens
adultos ( 57, 59,60); população adulta em idade activa com
dependência crescente de praticas subsidiárias( 59 e 57);
população idosa sendo detentora de saberes artesanais e
memórias colectivas, não existem estratégias para a
partilha com outros grupos etários (9); movimento
associativo decrescente (9) e falta de respostas eficazes
p/ a autonomia de utentes em entidades de acolhimento (9 e
59).
A "FERRAMENTA PARA TODOS" é uma resposta intergeracional
onde a partilha de conhecimentos e valências,opera a
transformação social e económica destes territórios,
contribuindo para a criação de um ambiente local
empreendedor, mais inclusivo e coeso.

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover Competências e Empreendedorismo
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Através de ofertas de formação qualificada em artes e
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ofícios artesanais e a sua partilha, os formandos terão a
oportunidade de adquirir conhecimentos técnicos de forma a
promover a sua autonomia, na prática diária dessa
actividade.
Durante a formação, é disponibilizada informação
complementar em relação à criação do próprio posto de
trabalho e/ou à criação de pequenas unidades de produção
artesanal, estimulando
Nas formações dadas em entidades parceiras, haverá a
formação de um técnico da entidade, com vista à
continuidade da actividade em causa, assim como o
desenvolvimento de produto para ser criado e comercializado
pela entidade, numa perspectiva de potenciar possíveis
encomendas, iniciando a sustentabilidade financeira da
própria actividade.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A criação de espaços e momentos de partilha
intergeracionais, proporciona a perpetuação e criação de
relações de proximidade criadas entre residentes, utentes ,
jovens e adultos, que na prática das suas actividades
diárias colocarão em utilização conhecimentos que resultam
da transmissão de saberes e competências técnicas e
pessoais adquiridas.
A formação gratuita a residentes será garantida por
artífices/artesãos ou artistas ( residentes ou não), em
troca da utilização gratuita dos espaços individuais das
oficinas, equipamentos e ferramentas associadas.
O espaço comunitário, ao servir a comunidade, será passível
de mudança, com o devido acompanhamento da coordenação da
"FERRAMENTA PARA TODOS" que se retirará gradualmente e
conforme correcta gestão comprovada.
A organização de eventos como demonstrações, formações
pagas a grupos, associações e/ou empresas e workshops pagos
por não residentes nos bairros, assim como a produção de
objectos colectivos e/ou em cooperação e/ou individuais
para externos, permitirá auferir rendimento próprio para
pagamento de custos gerais de funcionamento ( luz, água,
renda, materiais desgaste) do espaço partilhado.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

4

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Sustentabilidade

Sendo os novos agentes dinamizadores locais,
maioritariamente residentes nos territórios em causa (
Brigadas Criativas e Clube da Ferramenta), funcionarão como
exemplos de interacção com os vários locais em que se
executam as formações, acções e/ou eventos e proporcionarão
relações de proximidade e redes de apoio entre os vários
residentes dos diferentes territórios, permitindo e
trilhando novos caminhos de interacção e deslocação.
A cooperação entre entidades dos diferentes bairros nas
suas opções formativas e de apoio social sustentado,
proporcionará ainda a mobilidade entre os vários
territórios, dos seus utentes.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Que Ferramentas? - Diagnóstico

Descrição
Recursos humanos

coordenador
tecnico operacional
psicologo
elementos do Clube da Ferramenta

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

Onze Unidos, Orientar, Vitae, Domus Mater, Agrupamento
Escolar das Olaias, Junta de Freguesia do Beato, SCML

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

Actividade 2

3500 EUR
Mês 2, Mês 3
Diário
500
1, 2, 3

"Espaço Ferramenta" - Capacitação

Descrição
Recursos humanos

coordenador
arquitecto
designer de comunicação
consultores de 5 ofícios
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facilitadores comunitários
elementos do Clube da Ferramenta
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Onze Unidos

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

Actividade 3

17800 EUR
Mês 4, Mês 5
Diário
300
1, 2, 3

BRIGADAS CRIATIVAS - Ferramenta

Descrição
Recursos humanos

coordenador
5 artesãos/artistas
adminstrativo / operacional
gestor de espaço - Clube da Ferramenta

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

Onze Unidos

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

Actividade 4

9300 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Diário
60
1, 2, 3

FERRAMENTA para JÚNIORES

Descrição
Recursos humanos

2 formadoras juniores ( Clube da Ferramenta)
1 formadora sénior
1 designer
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1 tecnico comunitário
1 assistente social
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

SCML e Grupo Desportivo Onze Unidos e associados

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

Actividade 5

4200 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
20
1, 2, 3

FERRAMENTA paa Intergeracionalidade

Descrição
Recursos humanos

coordenador
designer
7 séniores
1 facilitador
1 técnico imagem/som

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

JUNTA Freguesia do Beato, Os Onze Unidos, SCML - UDIP
Madredeus

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

Actividade 6

4200 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Semanal
200
1, 2, 3

FERRAMENTA para a inclusão

Descrição
Recursos humanos

2 designers
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3 formadores séniores
4 elementos das Brigadas Criativas
1 psicólogo
3 técnicos de parceiros
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

VITAE ( Centro de Acolhimento do Beato)
Orientar - Associação de Intervenção para a Mudança
Os Onze Unidos

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

Actividade 7

6000 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
70
1, 2, 3

ARRAIAL PARA TODOS

Descrição
Recursos humanos

coordenador
3 facilitadores
10 moradores
4 técnicos de entidades locais
5grupos comunitários ( jovens/júniores, utentes parceiros,
desempregados, seniores)
5 elementos de Clube da Ferramenta

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

Junta de Freguesia do Beato
Onze Unidos
Vitae
Orientar
Todos os parceiros

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

5000 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Pontual3
200
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concorre

2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

13
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

coordenador
1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

designer
450

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

arquitecto
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

tecnico operacional
720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

tecnico produção executivo
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Horas realizadas para o projeto

720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

facilitador comunitário
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

psicólogo
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

2 técnicas artesanais têxteis
128

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

5 formadoras júniores ( Clube da Ferramenta)
1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

3 artesãos/artistas
800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

10 voluntários assistentes
850

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%)

2

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)

210

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

600

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

10

Nº de destinatários mulheres

40

Nº de destinatários desempregados

60

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

35

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

20

Nº de destinatários imigrantes

6

sem-abrigo

45

minorias étnicas

20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
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Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

7

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

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

3

Nº de vídeos criados

20

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

15800 EUR

Encargos com pessoal externo

17700 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

1000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5500 EUR

Equipamentos
Obras
Total

10000 EUR
0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Malta Local & Companhia
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia do Beato
Não financeiro
1 EUR
A Junta de Freguesia do Beato informa em documento em
anexo.
DOC em anexo
(...) A Junta de Freguesia do Beato irá sempre tentar
estudar as melhores formas de apoio que puder prestar no
âmbito da operacionalização deste Projecto na área de
intervenção geográfica da freguesia do Beato (...)
SCML - Santa Casa da Misericórdia
Não financeiro
1 EUR
conforme DOC em anexo
(...)"A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA, com o NPC
500745471 e sede no Largo da Trindade Coelho, em Lisboa,
assume o compromisso de honra de contribuir para o
desenvolvimento do Ferramenta Para Todos, BIP/ZIP 2018, com
a participação dos seus colaboradores na execução,
controlo, acompanhamento da sua implementação,
disponibilização dos seus espaços/sede para todas as
atividades necessárias, disponibilizando os seus
equipamentos, recursos materiais e relacionais para a
execução das iniciativas inerentes ao projeto. (...)

Entidade

Malta Local & Companhia

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

3930 EUR

Descrição

A Malta Local & Companhia irá contribuir com equipamento (
2 máquinas de tricotar - no valor de 1830EUR) para o local
"Espaço Ferramenta - Oficina Comunitária" .
Disponibilização de material informático para o espaço, 2
computadores.
Disponibilização de material de registo audio-visual para
realização de ponto 2 de Act.5 - Ferramenta para a
Intergeracionalidade.

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR
3932 EUR
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Total do Projeto
Total dos Destinatários

53932 EUR
1350



