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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Salvador

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Marvila

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

Ignição
Marvila é para todos!
27. Lóios
28. Amendoeiras
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Manter os jovens ativos na comunidade, fomentando a regular
utilização das ferramentas tecnológicas que serão
apresentadas e utilizadas durante a fase de execução do
projeto, dando continuidade à sensibilização da população,
ao diagnóstico dinâmico e à classificação das condições de
acessibilidade de cada vez mais locais e espaços nos 3
bairros abrangidos.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Diagnóstico Social de Lisboa 15-16 regista 10.429 pcdm
(Censos 2001) e mais tarde de 52.930 pessoas com
dificuldade em andar/subir degraus (Censos 2011).
As barreiras físicas e a falta de acessibilidades são o

2

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

maior fator de exclusão das pcdm ou com outras
condicionantes de mobilidade, temporárias ou permanentes,
situação que viola os direitos constitucionais consagrados
no Princípio da Igualdade.
Além das questões práticas do impedimento de uma pcdm
entrar num local ou usufruir de um espaço/serviço, a falta
de acessibilidades traz outras graves consequências para
esta população, impondo barreiras à sua independência e
autonomia maiores do que a própria deficiência. O
permanente teste à resiliência enfrentado diariamente em
situações tão simples como ir às compras, ao restaurante, a
um museu, às finanças, à escola, atravessar a rua, votar,
usar um transporte público, etc., são experiências
verdadeiramente desgastantes que fazem muitas pcdm desistir
de viver em comunidade e entregar-se ao desânimo e
isolamento.
O Decreto-Lei 163/2006, que entrou em vigor em 2007,
estabeleceu um prazo de 10 anos para que os locais/
serviços, desde que de acesso público, se tornassem
acessíveis a todos os cidadãos, eliminando barreiras
arquitetónicas e criando as condições necessárias à não
discriminação. No entanto, apesar do prazo já ter
terminado, ainda se está longe de atingir o cumprimento
desta lei que assegura a criação de condições fundamentais
para a verdadeira inclusão.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Inclusão e a Prevenção
Jovens

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Reavivar a consciência dos jovens através de 1 palestra
anual em cada escola para todas as turmas abrangidas pelo
projeto, relembrando o problema e as formas de o resolver,
e garantindo que continuam ativos no seu papel de agentes
de mudança na comunidade, a sensibilizar a população e os
espaços não acessíveis, em conjunto com os seus pares,
familiares e amigos, para a importância de criar espaços
acessíveis para todos. Através de um ranking controlado na
APP móvel +Acesso, a AS continuará a monitorizar quais a
turmas mais ativas na classificação e sensibilização de
espaços e anualmente premiará a turma vencedora, esperando
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deste modo criar mais uma fonte de motivação para os jovens
continuarem a lutar por esta causa.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

As classificações feitas na APP móvel +Acesso e os Selos
Acessíveis colocados no período de execução do projeto, são
produtos que ficarão na comunidade após a sua conclusão,
esperando se que esta divulgação de boas práticas crie um
efeito multiplicador e leve mais espaços a tornanarem se
acessíveis para poderem colocar também o Selo Acessível.
Adicionalmente, espera se conseguir envolver os jovens e a
comunidade de tal forma que a prática de continuar a
identificar e a classificar se mantenha no futuro, sendo
que o projeto irá garantir o contínuo funcionamento da APP
móvel +Acesso e a disponibilização dos Selos Acessíveis na
JF de Marvila para que a comunidade possa continuar a
utilizar estas duas ferramentas.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Monitorizar a continuação da utilização dos espaços
adaptados e incentivar a própria comunidade a continuar a
identificar outros espaços importantes de adaptar e a fazer
essa sinalização à Junta de Freguesia, que poderá dar
seguimento à adaptação ou ao contacto com os organismos
responsáveis em questão.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Formação de Dinamizadores

Descrição
Recursos humanos

2 RH DO PROJETO: 1 Coordenadora (Gestora de Projeto na AS
na área das Acessibilidades) + 1 Outro elemento (Gestora de
Projeto da AS na área da Sensibilização)

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

Junta de Freguesia de Marvila OU Associação Salvador

Resultados esperados
Valor

2183 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

Mês 1
Pontual1 sessão com duração de 8h
6
1, 2

Ações Sensibilização ESCOLAS

Descrição
Recursos humanos

5 RH DO PROJETO: 1 Coordenadora (Gestora de Projeto na AS
na área das Acessibilidades) + 4 Outro elemento
(dinamizadores de ações de sensibilização com deficiência
motora)

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

Partidas da Escola Secundária D. Dinis, Escola Básica
Damião de Góis e Escola Básica de Marvila e atividades
desenvolvidas nas zonas circundantes

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

Actividade 3

18199 EUR
Mês 2, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Pontual56 AÇÕES/TURMAS (grupos 30 pax)
1680
1, 2

Ações Sensibilização FÉRIAS_JOVENS

Descrição
Recursos humanos

6 RH DO PROJETO: 1 Coordenadora (Gestora de Projeto na AS
na área das Acessibilidades) + 4 Outro elemento
(dinamizadores de ações de sensibilização com deficiência
motora) + 1 Outro elemento (representante da JF de Marvila
- articulação)

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Partida da Junta de Freguesia de Marvila e atividades
desenvolvidas nas zonas circundantes
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Valor
Cronograma
Periodicidade

3566 EUR
Mês 10, Mês 11
Pontual10 AÇÕES (grupos 30 pax)

Nº de destinatários

300

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 4

Ações Sensibilização FÉRIAS_SÉNIOR

Descrição
Recursos humanos

6 RH DO PROJETO: 1 Coordenadora (Gestora de Projeto na AS
na área das Acessibilidades) + 4 Outro elemento
(dinamizadores de ações de sensibilização com deficiência
motora) + 1 Outro elemento (representante da JF de Marvila
- articulação)

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

Partida da Junta de Freguesia de Marvila e atividades
desenvolvidas nas zonas circundantes

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

1683 EUR
Mês 12
Pontual4 AÇÕES (grupos 30 pax)

Nº de destinatários

120

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 5

Adaptação de espaços

Descrição
Recursos humanos

2 RH DO PROJETO: 1 Coordenadora (Gestora de Projeto na AS
na área das Acessibilidades) + 1 Outro elemento
(representante da JF de Marvila - articulação)

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

3 locais a selecionar, 1 em cada um dos Bairros das
Amendodeiras, dos Lóios e da Quinta das Salgadas/Alfinetes
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

1883 EUR
Mês 8, Mês 9
Pontual3 rampas/ adaptações
300
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
1694

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (representante da JF de Marvila articulação)
154

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (gestora de projeto AS na área da
sensibilização - apoio ao projeto)
154

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (dinamizador de ações de sensibilização com
deficiência motora)
140

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (dinamizador de ações de sensibilização com
deficiência motora)
140

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (dinamizador de ações de sensibilização com
deficiência motora)
140

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (dinamizador de ações de sensibilização com
deficiência motora)
140

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário (apoio logístico ao projeto)
154

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
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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

0

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

2106

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

300

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

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

6

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

1980

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

120

Nº de destinatários imigrantes
público indiscriminado dos 3 espaços
adaptados

0
300
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

3

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas
Nº de páginas de Internet criadas

20
0
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Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1

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

0

Aplicação Móvel - APP + Acesso

1

-

0

-

0

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

15400 EUR

Encargos com pessoal externo

5600 EUR

Deslocações e estadias

2300 EUR

Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento

500 EUR
2714 EUR

Equipamentos

400 EUR

Obras

600 EUR

Total

27514 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Salvador
27514 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Agrupamento de Escolas D. Dinis
Não financeiro
700 EUR
O Agrupamento de Escolas D. Dinis assegura a ponte com os
diretores de turma e o acesso aos alunos das escolas D.
Dinis (Bairro das Amendoeiras), 2,3 Marvila (Bairro Quinta
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das Salgadas / Alfinetes) e Damião de Góis (Bairro dos
Lóios), para a realização de ações de sensibilização.
Assumindo um total de 98 horas para a realização destas
ações nas escolas e um custo por hora de responsável de
cerca de 7,143EUR, quantifica-se este apoio em serviços com
um valor de 700EUR.
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Marvila
Não financeiro
1100 EUR
A Junta de Freguesia de Marvila será um orgão facilitador
do trabalho a desenvolver nos 3 Bip/Zip's identificados
para implementar as atividades previstas (Bairros das
Amendoeiras, dos Lóios e da Quinta da Salgadas/Alfinetes).
Contaremos com apoio de uma técnica por cerca de 154 horas
ao longo de todo o projeto para a seleção dos 3 espaços a
adaptar, para a ponte com os campos de férias para
crianças, jovens e séniors (Praia Campo), com o agrupamento
de escolas e todos os espaços públicos onde as atividades
decorrerão. Assumindo um custo por hora de cerca de
7,143EUR, quantifica-se este apoio em serviços com um valor
de 1.100EUR.
Associação Salvador
Não financeiro
2200 EUR
A Associação Salvador irá contribuir financeiramente para o
projeto com a remuneração da sua Gestora de Projeto da área
da Sensibilização que prestará apoio ao projeto por cerca
de 154 horas. Assumindo um custo por hora de cerca de
7,143EUR, quantifica-se este apoio financeiro com um valor
de 1.100EUR.
Adicionalmente contribuirá ainda com o trabalho de um
voluntário também por cerca de 154 horas. Assumindo um
custo por hora de cerca de 7,143EUR, quantifica-se este
apoio em voluntariado com um valor de 1.100EUR.

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

27514 EUR
4000 EUR
31514 EUR
2406
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