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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação de Moradores do Condado - Marvila

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

TORRE LARANJA FUTSAL CLUBE

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

Ignição
Condado Tecnológico
30. Condado
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Aquisição de competências e ferramentas que estimulem a
aprendizagem aprofundada e até formação profissional nas
áreas STEM (Science, Technology, Engineering e
Mathematics). Passagem de inputs e skills preponderantes no
currículo profissional.
Linhas orientadoras para a sustentabilidade do projeto:
a) Criação de uma rede sustentável de entidades parceiras;
b) Assegurar a monitorização e acompanhamento dos formandos
após recebimento das formações.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Verifica-se uma percentagem de 5,85% de indivíduos entre os
14-19 anos e 20,55% com 65 e mais no território.
Verifica-se também que 41,5% têm baixas qualificações e a
taxa de desemprego é de 15,63%.
Relativamente ao acesso feminino a cursos académicos e
profissões relacionadas com as tecnologias, verifica-se um
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decréscimo de interesse para a prática nas áreas. Daí
dar-se ênfase ao género feminino não obstante ao masculino.
Através dos dados cedidos pela Direção-geral de
Estatísticas da Educação e Ciência, que a percentagem de
docentes do género feminino se encontra acima dos 70%.
Com estes dados se quer dizer que, temos maioritariamente o
género masculino com interesse nas áreas associadas à
tecnologia, mas que temos uma maior percentagem de mulheres
no ensino cujas não têm estas ferramentas e necessitam
delas. Os séniores são o grupo mais afetado pelo isolamento
causado pelo Covid-19 pois não conhecem meios para se
comunicarem à distância.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

a)Envolver, capacitar e formar agentes (estudantes
que serão futuros profissionais, professores que serão
profissionais com mais ambivalências, séniores que serão
indivíduos mais ativos);
b)Aquisição e produção de materiais, reutilizáveis
para futuros eventos e/ ou possível continuidade.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

a) Compromisso do consórcio em manter o projeto;
b) Possível réplica das ações do projeto em diferentes
territórios e de acesso a mais destinatários;
c) Possível criação de parcerias entre instituições de
ensino - para a criação de bolsas.
d) Possível disseminação das ações a lares e instituições
para a terceira idade - parcerias e apoios.
e) Estabelecimento de um valor à formação aos professores;
f) Se a situação causada pelo Covid-19 se agravar as
formações serão online.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição
Sustentabilidade

A reunião da comunidade e interessados poderá desencadear a
criação de mais atividades e ativará mecanismos de
participação ativa.
As ferramentas e conhecimentos adquiridos pelos
participantes contribuirão para o seu crescimento pessoal
e/ ou profissional. Os participantes receberão o
certificado de participação e os docentes o de acreditação
respetiva à formação recebida.
Caso se verifique agravamento na pandemia causada pelo
Covid-19 as apresentações serão realizadas por
videoconferência.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Divulgação e angariação de público

Descrição
Recursos humanos

Envolve diretamente para sua execução:
1 coordenador/a do projeto;
1 técnico de imagem e vídeo;
2 voluntários.

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

Associação de Moradores do Condado de Marvila
Torre Laranja Futsal Clube
Junta de Freguesia de Marvila
Gebalis
Centro Social Paroquial S. Maximiliano Kolbe
Santa Casa da Misericórdia
NucliSol Jean Piaget
Associação Tempos Brilhantes

Resultados esperados
Valor

4166 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2

Periodicidade

PontualLisboa

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

92
1

Formações teórico práticas
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Descrição
Recursos humanos

Envolve diretamente para sua execução:
1 coordenador/a do projeto;
1 formador/a por turma = 8 formadores/as;

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

Torre Laranja Futsal Clube
Associação de Moradores do Condado de Marvila

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

Actividade 3

17467 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal
92
2

Apresentação e exposição

Descrição
Recursos humanos

Envolve diretamente para sua execução:
1 coordenador/a do projeto;
1 técnico de imagem e vídeo;
2 voluntários.

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

Junta de Freguesia de Marvila.

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

3366 EUR
Mês 11
Pontual1
200
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador/a
670

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de imagem e vídeo
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário
100

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%)

1

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)

92

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

108

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

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

70

Nº de destinatários desempregados

15

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

36

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

20

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

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

72

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

2

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

0

Vídeo Resumo do projeto

1

Foto Livro Resumo do projeto

1

-

0

-

0

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

8240 EUR

Encargos com pessoal externo

10378 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

800 EUR

Encargos gerais de funcionamento

751 EUR

Equipamentos
Obras
Total

4830 EUR
0 EUR
24999 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação de Moradores do Condado - Marvila
24999 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Torre Laranja Futsal Clube
Não financeiro
600 EUR
O apoio para implementação e desenvolvimento do projeto
exerce-se através da cedência de espaço e todas as
condições, para que seja possível acolher as turmas
referentes aos jovens para as formações. Irá também
contribuir com a divulgação e comunicação do projeto para
além do encaminhamento e acompanhamento dos potenciais
formandos ao programa.
Este apoio é fundamental para garantir o espaço e condições
para as formações dos jovens.
Centro de Formação de Escolas António Sérgio
Não financeiro
500 EUR
O referido apoio para implementação e desenvolvimento do
projeto exerce-se através do compromisso de cooperação no
desenvolvimento de formação acreditada por este Centro de
Formação através das entidades com competência, em
Portugal, em matéria de formação acreditada para estes
agentes educativos, no caso o Conselho Científico
Pedagógico da Formação Contínua e a Direção-Geral da
Educação.
Este apoio é fundamental para que se garanta a acreditação
necessária para a formação dos docentes, cuja lhes dará
créditos para ascenderem na sua carreira profissional.
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Marvila
Não financeiro
5 EUR
Este será um parceiro estratégico para implementação e
desenvolvimento do projeto cujo apoio se exerce através da
divulgação e comunicação das ações do programa, orientação
e acompanhamento da comunidade no desenvolvimento do
projeto. Cedência do espaço para a terceira atividade
correspondente ao convívio e apresentação dos projetos à
comunidade.
Nuclisol Jean Piaget
Não financeiro
5 EUR
O referido apoio é garantido pelo compromisso de divulgação
do programa, orientação e acompanhamento da comunidade no
desenvolvimento do projeto.
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Não financeiro
5 EUR
O referido apoio é sustentado pelo encaminhamento de
pessoas da freguesia de Marvila para o projeto.
Gebalis
Não financeiro
5 EUR
O referido apoio é garantido pelo compromisso de divulgação
do programa, orientação e acompanhamento da comunidade no
desenvolvimento do projeto. É um parceiro preponderante uma
vez que opera num registo de cooperação territorial e
intervenção local, lidando com potenciais formandos.
Centro Paroquial São Maximiliano Kolbe
Não financeiro
5 EUR
O referido apoio é garantido pelo compromisso de divulgação
do programa, orientação e acompanhamento da comunidade no
desenvolvimento do projeto. É influente e indispensável o
apoio, uma vez que se caracteriza por um conjunto de
valores que se identificam com os objetivos do projeto e
pelo contato com potenciais formandos.
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação Tempos Brilhantes
Não financeiro
5 EUR
Contribuição para divulgação das atividades e iniciativas
do projeto junto dos públicos-alvo onde esta associação
intervêm na freguesia de Marvila.

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

24999 EUR
1130 EUR
26129 EUR
384



