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Refª: 063
Negócios com Pedalada
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Bicicultura CRL

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Mulheres sem Fronteiras

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Associação Menos Hub

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

Ignição
Negócios com Pedalada
9. Ourives / Estrada de Chelas
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
33. Marquês de Abrantes
34. PRODAC
39. Quinta das Laranjeiras
40. Casal dos Machados
53. Marvila Velha
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho

ODS 2030

Igualdade de Género
Trabalho Digno e Crescimento Económico
Cidades e Comunidades Sustentáveis
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Continuar a oferecer oportunidades de mentoria aos
beneficiários no lançamento dos seus micronegócios e no uso
geral da bicicleta. Continuar a operar e manter a frota
partilhada de bicicletas, com o envolvimento da comunidade,
de utilizadores e de parceiros locais, e apoiá-los com
formação essencial. Continuar a dinamizar a comunidade de
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empreendedores e de utilizadores de bicicleta. Apoiar os
novos microempreendedores na abertura de atividade e na
aquisição de bicicleta própria.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Um problema central nos territórios BIP-ZIP é o emprego e o
transporte. O acesso aos mesmos e a sua qualidade. O
impacto da pandemia nestes dois pontos veio agudizar o
problema. E há uma dimensão de género importante: as
mulheres têm acesso a menos opções de transporte
(nomeadamente a carros, motas e bicicletas), e têm menos
acesso a emprego com boas condições (remuneratórias e
outras).
Uma forma de contornar a baixa empregabilidade de uma
população é capacitá-la para ser trabalhadora independente.
Formação dirigida mas aberta e recursos logísticos e
relacionais são essenciais nesse processo.
Em alguns BIP-ZIP já há projetos que trabalham temas
relacionados com a mobilidade em bicicleta, e sua relação
quer com a saúde e bem-estar, quer com a mobilidade e o
emprego, com os quais este projeto pode criar sinergias e
ser complementar (nomeadamente em Marvila, com o projeto
BIP-ZIP 087 de 2020, Pedalada). A nível municipal, há
trabalho feito a este nível no âmbito do projeto City
Changer Cargo Bike, com um programa de experimentação de
bicicletas de carga, e com o Programa de Apoio à Aquisição
de Bicicletas, que tem apoios específicos para bicicletas
de carga. Há uma expansão em curso da rede de ciclovias e
de parques de estacionamento de bicicletas, do bikesharing
GIRA, dos comboios escolares de bicicletas, e em Setembro
Lisboa acolhe a conferência internacional Velo-City, onde
as bicicletas de carga, como hot topic atual, terão
destaque.

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover Competências e Empreendedorismo
Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1

3

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição
Sustentabilidade

As competências adquiridas continuarão a servir os
beneficiários para o resto da sua vida, e serão difundidas
junto da comunidade pelo exemplo passivo e pela partilha
ativa por parte dos beneficiários junto dos seus
familiares, amigos e vizinhos.
O sistema de partilha de bicicletas de carga elétricas
continuará em operação, sendo mantido pela Bicicultura em
colaboração com a comunidade de parceiros, utilizadores e
voluntários.
Será continuada a medição de impacto da formação e do
sistema de partilha de bicicletas e reunido feedback dos
beneficiários para melhorar a sua utilidade e atratividade
para estes públicos.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

As competências adquiridas continuarão a servir os
beneficiários para o resto da sua vida, seja a potenciar
iniciativas próprias seja a melhorar o seu perfil de
empregabilidade.
Os microempreendedores manterão o acesso prioritário às
bicicletas de carga elétricas partilhadas, pagando o seu
uso de forma proporcional ao estágio de desenvolvimento dos
seus negócios e ao seu envolvimento na manutenção e cuidado
ao sistema de partilha.
As redes ativadas para integração dos microempreendedores
continuarão a ser mantidas/cuidadas/ativas pelo consórcio.
Será continuada a medição de impacto da formação e do
sistema de partilha de bicicletas e reunido feedback dos
beneficiários para melhorar a sua utilidade e atratividade
para estes públicos.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Na fase de sustentabilidade, as bicicletas de carga
elétricas partilhadas permanecerão em circulação no
território ao serviço dos utilizadores e apoiantes do
sistema partilhado, continuando a prestar o seu serviço, e
a servir de pretexto para aglutinar a comunidade em torno
de um interesse e bem comuns.
Os micronegócios em bicicleta entretanto criados
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continuarão a ser apoiados com mentoria à medida das suas
necessidades e a dar uso e visibilidade às bicicletas nas
suas operações diárias.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Realização de programa de formação

Descrição
Recursos humanos

- Equipa Bicicultura
- Equipa Impulso
- Técnicos do CPS PRODAC (SCML)
- Técnicas da Mulheres Sem Fronteiras
- e ainda, na parte da divulgação e da identificação e
seleção de beneficiários, técnicos das Juntas de Freguesia
dos territórios abrangidos e da CML, e outros parceiros
estratégicos a definir
- e ainda, na parte das sessões de mentoria após a formação
inicial, convites e ativação de redes como Women4Climate
Lisboa, Associação Nacional de Jovens Empresários,
Associação de Mulheres Empresárias, Associação Portuguesa
de Business Angels, MUBi, Cicloficinas, entre outras

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

- Bicicultura / NOW_Beato
- Impulso / Casa do Impacto
- SCML
- Junta de Freguesia do Beato

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

Actividade 2

13819 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
Mensal
12
1, 2, 3

Implementação de frota partilhada

Descrição
Recursos humanos

- equipa Bicicultura
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- e ainda também, na parte de angariação de parceiros,
patrocinadores e assinantes, técnicos da JF de Marvila,
Beato e Parque das Nações, e do CPS-PRODAC
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

- Bicicultura - NOW_Beato
- CPS-PRODAC - SCML
- JF Beato
- JF Marvila
- JF Parque das Nações

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

Actividade 3

30088 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
40
1, 2, 3

Integração em comunidadades

Descrição
Recursos humanos

- Equipa Bicicultura
- Equipa Impulso
- colaboração dos técnicos do CPS-PRODAC no envolvimento da
comunidade e no apoio a eventos

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

- Bicicultura
- Impulso
- SCML
- JF Beato

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

6075 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
150
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

11
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

coordenador
517

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

outro elemento
220

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

outro elemento
12

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

outro elemento
160

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

outro elemento
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

outro elemento
40
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

outro elemento
20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

outro elemento
7

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

outro elemento
8

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

voluntário
70

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

voluntário
16

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

outro elemento
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Horas realizadas para o projeto
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não 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%)

0

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)

105

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

100

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

2

Nº de destinatários mulheres

30

Nº de destinatários desempregados

10

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

10

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração
Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades

2



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

2

Nº de páginas de facebook criadas

6

Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

2

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

2

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

14325 EUR

Encargos com pessoal externo

3990 EUR

Deslocações e estadias

1714 EUR

Encargos com informação e publicidade

3444 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2189 EUR

Equipamentos
Obras
Total

24320 EUR
0 EUR
49982 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Bicicultura CRL
49982 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Bicicultura
Não financeiro
18605 EUR
Redução de 50 % na mão-de-obra dos recursos humanos. Uso de
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escritório equipado. Deslocações para atividades dos cursos
e assessoria inicial. Produção de 2 vídeos promocionais das
atividades e novos serviços criados.
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Impulso
Financeiro
798 EUR
Redução no custo de mão-de-obra.
CASES
Financeiro
129 EUR
Apoio à adesão do microcrédito. Apresentação do
funcionamento do programa e esclarecimento de dúvidas, a 6
beneficiários. Processo de estabilização da documentação e
validação da candidatura, a 2 beneficiários.
CPC-PRODAC - SCML
Não financeiro
4526 EUR
Recursos humanos na divulgação, identificação e seleção de
beneficiários e parceiros. Cedência de instalações para
atividades. Cedência de bicicletas do projeto Gingada para
aulas de condução.

Entidade

Cenas a Pedal

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio

5535 EUR
Empréstimo de bicicletas de carga para as ações de
formação. Oferta do acesso a conteúdos digitais educativos
para os 50 primeiros utilizadores da frota de bicicletas
partilhadas.
Junta de Freguesia do Beato
Não financeiro
332 EUR
Cedência de instalações para eventos e ações de formação.
Recursos humanos na divulgação do programa.
Mulheres Sem Fronteiras
Não financeiro
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Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

369 EUR
Recursos humanos na divulgação, identificação e seleção de
beneficiários e parceiros.
Junta de Freguesia de Marvila
Não financeiro
332 EUR
Cedência de instalações para eventos e ações de formação.
Recursos humanos na divulgação do programa.

TOTAIS
Total das Actividades

49982 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

30626 EUR

Total do Projeto

80608 EUR

Total dos Destinatários

202



