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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Academia de jovens do casalinho da ajuda

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia da Ajuda

Designação

Associação Tempos Brilhantes

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

Ignição
Galeria do Casalinho
1. Casalinho da Ajuda
Reduzir as Desigualdades
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Após a conclusão do projeto a reutilização do Jardim do
Miradouro continuará, potenciando a sua visita regular. A
visita ao longo dos próximos anos, ao circuito de arte
urbana criado pelo projeto. A articulação com a Junta de
Freguesia irá manter-se para a valorização do Bairro e o
seu apoio às iniciativas do projecto. Os resultados dos
laboratórios de arte e tek e desporto permanecerão para
usufruto do Bairro, pois farão parte das atividades anuais
a desenvolver pela AJCA.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Existe um frágil sentido de pertença ao lugar e à condição
de cidadania e algum desrespeito pelo espaço público.
Persistem conflitos entre comunidades e culturas diferentes
que importa contrariar através de atividades e projetos
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comuns.Os jovens têm baixas qualificações e elevadas
dificuldades para integrarem o mercado de trabalho. Sofrem
diversos estigmas de exclusão. Precisam de oportunidades e
experiências profissionais para desenvolver competências
transversais e de empregabilidade que permitam a sua
autonomia. 12% da população da freguesia da Ajuda (INE
2011) reside no Casalinho. Cerca de 2000 pessoas; mais de
1050 têm menos do 9º ano e cerca de 100 não frequentaram a
escola. Há 700 pessoas com emprego, maioritariamente no
setor terciário, mais de 200 pessoas em idade ativa na
situação de desemprego, na sua maioria homens. Há um número
significativo de jovens, com baixas qualificações à procura
de primeiro emprego. Há cerca de 400 crianças e jovens com
menos de 15 anos, cerca de 200 entre os 15 e 24, cerca de
900 em idade ativa e mais de 500 pessoas com mais de 65
anos. O território é marcado pela pobreza, insucesso,
absentismo e abandono escolares e precariedade na inserção
socioprofissional. A ACJA tem 5 anos de intervenção local.
Necessita de reforço e apoio em diversas competências que
serão trabalhadas neste projeto para atingir um novo
patamar de consistência e qualidade que permitirá melhorar
a sua intervenção na comunidade.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Jovens

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

As competências trabalhadas com as crianças,jovens e
adultos em diferentes contextos, permitirão o reforço de um
sentimento de pertença, uma cultura de colaboração e o
gosto pela aprendizagem, contrariando a desmotivação
natural das pessoas integradas em ciclos de reprodução de
pobreza, combatendo os efeitos do covid 19, provocados pelo
aumento do desemprego, promovendo a saúde mental. Estas
competências serão igualmente trabalhadas em diferentes
contextos (formais, não formais e por projetos) com os
adultos. As experiências de aprendizagem na organização de
atividades desportivas e artísticas, a criação dos
processos de emprego e empreendedorismo, deverão ser
articuladas com o contacto com as Empresas, Estado e
Clubes, para tentar uma maior recetividade na colocação dos
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novos talentos e desempregados, que entretanto,
desenvolveram novas competências, assim como no
desenvolvimento de novos negócios e criação do autoemprego.
Através da atividade 2 iremos apoiar na aquisição de
máquinas para que os formandos possam produzir peças
têxteis, através de upcycling, que permitirão nos anos
seguintes a continuação da venda desses produtos.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo está baseada na sua
pertinência socioeconómica e nos baixos custos de
funcionamento que possui e que visa ajudar a combater os
efeitos que o covid 19 tem no desemprego. O Conselho
funcionará naturalmente nos anos subsequentes e a atividade
de upcycling terá condições de sustentabilidade enquanto
negócio, de acordo com o plano de negócios estabelecido,
que se espera garantir 2 postos de trabalho e o retorno
contínuo do investimento. Poderá vir a ser alvo de novo
reforço de investimento para ser replicável noutros
lugares, alargando o número de postos de trabalho criados a
partir do bairro e criando pontes para o aumento de pontos
de venda dos produtos de upcycling, contribuindo para a
economia circular, aumentando o orgulho dos produtos made
in Casalinho da Ajuda.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

O programa será desenvolvido com baixo custos, com a
participação de Entidade parceira e simultaneamente, com o
recurso às entidades de formação integradas no sistema
nacional de formação profissional, no caso de muita
procura, também pelos eventuais efeitos do covid 19. Deste
modo, fica garantida a sustentabilidade futura das
iniciativas integradas no catálogo nacional de formação
profissional. Quanto às restantes atividades de promoção de
competências empreendedoras e de gestão, será desenvolvido
um trabalho de motivação e captação de outros parceiros
externos para aqui realizarem ou apoiarem outras atividades
formativas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Reutilização do Jardim do Miradouro

4

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição
Recursos humanos

Todos os elementos da equipa técnica do projeto, na
dinamização, dois grafitters na dinamização de workshops e
pintura dos muros envolventes com a comunidade, apoio da
Junta de Freguesia para a realização das atividades.

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

Junta de Freguesia da Ajuda

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

Actividade 2

7190 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Mensal
55
1, 2, 3

Laboratório de Arte e Tecnologia

Descrição
Recursos humanos

Para além dos elementos da equipa técnica e de animação
local na organização e apoio das iniciativas, esta
atividade contará com a participação de mais 2 técnicos e
voluntários da AJCA.

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

Junta de Freguesia da Ajuda

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

Actividade 3

14040 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
Semanal
40
1, 2, 3

Laboratório do Desporto
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Descrição
Recursos humanos

Para além dos elementos da equipa técnica e de animação
local na organização e apoio das iniciativas, esta
atividade contará com a participação de mais 2 técnicos da
AJCA.

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

Junta de Freguesia da Ajuda

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

Actividade 4

3350 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
Semanal
100
1, 2, 3

Galeria de Arte do Casalinho

Descrição
Recursos humanos

Para além dos elementos da equipa técnica e de animação
local na organização e apoio das iniciativas, esta
atividade contará com a participação de mais 2 técnicos da
AJCA.

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

Junta de Freguesia da Ajuda e outras Entidades que desejem
receber os trabalhos para exposição

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

2170 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Pontual1 a 6 exposições
1000
1, 2, 3
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Actividade 5

Coordenação, gestão e animação do p

Descrição
Recursos humanos

Todos os elementos da equipa técnica do projeto e os
responsáveis designados
pelos parceiros para acompanharem o projeto.

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

Academia de Jovens do Casalinho da Ajuda

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

23250 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
700
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Gestor de Projeto
600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador de Projeto
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Administrativo para apoio da implementação do Projeto
286

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Animador Socio-cultural
286

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Animador Socio-cultural
286

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

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

2

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

180

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

700

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

1
Equidade
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Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

2
100

Nº de destinatários desempregados

60

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

100

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

3

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

1

Nº de intervenções no espaço público

1

Nº de publicações criadas

4

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

4

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

0

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

9000 EUR

Encargos com pessoal externo

19000 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento

450 EUR
1100 EUR
150 EUR
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Equipamentos

12920 EUR

Obras

7380 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Academia de jovens do casalinho da ajuda
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

Academia de Jovens do Casalinho da Ajuda
Não financeiro
12808 EUR
Trabalho voluntário de dirigentes da AJCA
(15hx52semanasx10,7 euros/hora);
Utilização de instalações e equipamentos (12mesesx75euros
de depreciação de
instalações e gastos de equipamentos e consumíveis);
Despesas com deslocações
(30kmx52semanasx0,36euros/km).
Junta de Freguesia da Ajuda
Não financeiro
7000 EUR
Despesas diversas com a disponibilização e tratamento de
dados, comunicação e informação estimadas em cerca de 3000
euros.; Despesas com instalações
e equipamentos (100h x4formações e dinâmicas de
capacitaçãox10euros/horas)
Associação Tempos Brilhantes
Não financeiro
3000 EUR
Despesas com Recursos Humanos(200 horas x EUR 15,00/hora)

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

22808 EUR
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Total do Projeto
Total dos Destinatários

72808 EUR
1895



