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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Grupo Recreativo e Cultural Onze Unidos

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia do Beato

Designação

EVELX - Associação de Estilos de Vida Saudável

Designação

Ferramenta

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

Ignição
UNIDOS PELO BAIRRO
9. Ourives / Estrada de Chelas
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Os Onze Unidos e parceiros assumem o compromisso de manter
as actividades desenvolvidas em execução, na medida em que
consideram estarem asseguradas as condições de
continuidade, sendo detentor de conhecimento profundo do
bairro, necessidades e interesses da população, que
juntamente com processos participados a implementar na
execução, permitirá aos residentes, serem os próprios
agentes da mudança, actuando de forma co-participada, no
agendamento de eventos dinamizadores da comunidade.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A Quinta de Ourives, equipamento municipal integrado no
território BIP/ZIP9, é caracterizado por uma grande taxa de
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população em idade activa com baixa qualificação escolar e
consequentes baixos rendimentos por agregado familiar. A
desocupação dos jovens adultos, o insucesso escolar que
potencia a marginalidade, e o envelhecimento da população,
são problemáticas crescentes numa zona em que o
envolvimento das comunidade na promoção da qualidade de
vida é manifestamente diminuto, verificando-se uma
diminuição acentuada dos movimentos associativos,
antigamente pilares desta comunidade. O espaço público
existente e qualificado, não é utilizado pelos residentes,
nem se encontram soluções colectivas em número
significativo, que promovam a convivência intergeracional e
intercultural, como a apropriação de espaços ou sentido de
pertença, num universo de 12.737 habitantes, abrangendo
todo o BIP/ZIP 9. Revela-se assim pertinente a constituição
de uma estratégia de envolvimento, revitalização e animação
através da reactivação de um anterior pilar desta
comunidade, o Grupo Recreativo e Cultural e seus parceiros,
através da implementação de actividades co-criadas com e
para a comunidade nos seguintes eixos mobilizadores:
desporto, cultura e espaço público.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Uma comunidade participativa é mais coesa e opera
transformações sociais mais efectivas. Os residentes de um
bairro, são os verdadeiros detentores do conhecimento
"interno" pelo que a organização de um grupo de acção local
coeso, trará a oportunidade ao território de ser apropriado
pelos mesmos e ser revitalizado e reactivado pelos seus,
dinamizando colectivos, movimentos e proporcionando uma
maior probabilidade de acções e renovação constante dos
espaços e comunidade. Os 3 projectos a serem implementados
pelos residentes terão que obedecer a propósitos de
sustentabilidade e/ou auto-suficiência. Caso se venha a
revelar oportuno, consideramos a realização de eventos
semelhantes ao "AveiroSoup", processo participativo
organizado em Aveiro, que através do pagamento da sopa,
recolhe valores que são atribuídos a projectos propostos
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pela comunidade de forma individual e/ou colectiva.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A cultura e desporto têm efeitos positivos na mudança
pessoal e social das comunidades, actuando a nível de
competências pessoais, mas principalmente sociais.
Democratizando o acesso a estas actividades, bens culturais
e desportivos, corrigimos os desajustes sociais que as
problemáticas identificadas neste território, muitas vezes
produzem, contribuindo para a sustentabilidade das boas
práticas diárias de ocupação.
Os Onze Unidos e seus parceiros terão a responsabilidade de
encontrar estratégias alternativas para a continuação das
actividades, como a rentabilização de espaço e recursos de
actividades vindas do exterior, de forma a poderem manter
uma agenda de actividades completa, após a execução.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A apresentação de actividades desenvolvidas e convite a
outras colectividades parceiros do território e externos,
proporcionam também a abertura do bairro à cidade,
promovendo a inclusão do bairro na cidade, trazendo novos
agentes e "ocupantes" que despoleta um maior sentido de
pertença quando é reconhecido por externos, como espaço
agradável e apto para o desenvolvimento de actividades
diversas, potenciando também assim a utilização do mesmo
por parte da população residente em acções espontâneas ou
organizadas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Laboratório Participativo

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador
1 técnico de projecto
1 facilitador comunitário
3 voluntários

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

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

Actividade 2

10000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
250
1, 2, 3

Oficinas Desportivas Unidas!

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador
5 técnicos desporto
3 monitores
1 técnico de projecto
1 facilitador comunitário

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

Onze Unidos
EVELX - Associação de Estilos de Vida Saudável

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

Actividade 3

20000 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
Diário
350
1, 2, 3

Oficinas Culturais Unidas!

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador
1 animador cultural
5 monitora/es
1 técnico de projecto
1 facilitador comunitário
5 voluntários
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

ONZE UNIDOS
Clube da Ferramenta

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

Actividade 4

15000 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 12
Diário
1300
1, 2, 3

Evento Comunitário - TODOS UNIDOS!

Descrição
Recursos humanos

1 coordenador
1 técnico de projecto
1 designer
5 voluntários
10 residentes

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

espaço público - adjudicação

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

5000 EUR
Mês 6, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Mensal
200
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

10
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

coordenador
800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

tecnico de projecto
720

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

2 facilitadores comunitários
1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

5 técnicos de desporto
1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

10 voluntários
1000

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 designer
100
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

5 monitores / artesãos
820

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

0

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

200

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

1200

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

50

Nº de destinatários desempregados

40

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

50

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

20

Nº de destinatários imigrantes

5



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

---adultos activos e empregados

35
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

5

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

5

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

1

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

3

-

0

-

0

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

17000 EUR

Encargos com pessoal externo

14200 EUR

Deslocações e estadias

1200 EUR

Encargos com informação e publicidade

1200 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

14000 EUR
2400 EUR
0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora
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Entidade
Valor

Grupo Recreativo e Cultural Onze Unidos
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

ONZE UNIDOS
Não financeiro
1200 EUR
O GRC Onze Unidos informa que disponibiliza o espaço para
as reuniões do Grupo de Acção Local, e execução da
actividade " Laboratório Participado", assim como
equipamentos, mesas/cadeiras para o efeito.
Clube da Ferramenta
Não financeiro
850 EUR
O Clube da Ferramenta, informa da cedência dos seus
equipamentos, como máquinas de costura, de tricotar e
materiais de desgaste para a realização das Oficinas de
Troca de Saberes (intergeracionais), que se realizam 1 vez
por mês, durante 8 meses.

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

50000 EUR
2050 EUR
52050 EUR
2100



