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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Regador

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB
Sampaio Garrido

Designação

Centro Social Paroquial de Sao Jorge de Arroios

Designação

Junta de Freguesia de Arroios

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão

Ignição

Designação

Ofícios

BIP/ZIP em que pretende intervir

36. Pena
64. Anjos

ODS 2030

Reduzir as Desigualdades
Cidades e Comunidades Sustentáveis
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

O projecto aposta num registo público, perpétuo e útil para
consulta, e em actividades intergeracionais para partilha
dos saberes/ técnicas manuais que procuramos recuperar,
salvar e reintegrar na memória e acção da comunidade,
procurando a sua continuidade e reinvenção. Tem ainda uma
forte componente replicável, sendo objectivo a sua contínua
dinamização com novas histórias e saberes, sendo uma
oportunidade de aprendizagem de técnicas/ ofícios, com um
franco valor pedagógico e empreendedor.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

O contexto actual enfatizou as vulnerabilidades da
população envelhecida agravando situações de isolamento
social, carências económicas e sedentarismo. Exigiu-se a
este grupo o mínimo contacto possível com a comunidade,
sobretudo com os mais novos, aumentando assim a barreira
intergeracional. Da mesma forma, o contexto urbano
favoreceu as ferramentas digitais em detrimento da troca de
experiências, da partilha de conhecimento, do trabalho
manual, contribuindo ainda mais para a perda de
actividades/técnicas/ofícios que também caracterizam a
comunidade. É necessário andar mais devagar, (re)construir
histórias e laços, conviver, partilhar recursos,
conhecimento e tempo, recuperar a nossa identidade. Saber
Contar para Aprender a Fazer (com as próprias mãos).
Recolher, guardar e reinventar com visão para um futuro
mais sustentável, em que o conhecimento resiste no seio das
suas comunidades e passa de geração em geração, valorizando
a experiência de vida, motivando capacidades
empreendedoras, sentimento de pertença e uma memória
colectiva que poderá originar outros entendimentos sobre o
envelhecimento, diferentes perspectivas e novos saberes.
Apostamos em colmatar fragilidades através da valorização e
transmissão de competências e conhecimento. Este
território, que consideramos de uma valiosa e vasta riqueza
no que à tradição em ofícios diz respeito, necessita de uma
reconfiguração pela envolvência da comunidade, dando voz e
participação a quem tanto tem para ensinar e aprender.
Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Idosos

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

O arquivo, no formato de livro e numa plataforma digital
(website), que constitui o registo de todas as histórias e
conhecimento técnico, será divulgado e disponibilizado ao
público, perpetuamente, para consulta, utilização e
dinamização, ficando o livro acessivel em pontos chave
(instalações dos parceiros, Bibliotecas da CML, Junta de
Freguesia, e outras).
Sendo o registo e partilha de conhecimento tradicional e
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manual uma das missões Regador, o formato digital (website)
torna-se uma ferramenta privilegiada para uma contínua
alimentação do projecto, com novas histórias e técnicas,
seja no território seleccionado como noutros territórios,
já que a associação, apesar de ter trabalho desenvolvido
com maior visibilidade em Arroios e na Penha de França, tem
um âmbito municipal, pretendendo levar os seus projectos às
diferentes zonas de Lisboa. Neste sentido para além de
potenciais futuras edições impressas, o website manter-se-á
online e dinâmico procurando a concretização de um registo
perpétuo e válido que está sempre disponível.
São exemplos a série de televisão Fabrico Próprio (num
diferente âmbito vocacionado para marcas), ou a série
documental Terra: Histórias da Cerâmica, ou a Enciclopédia
dos Migrantes do colectivo L'âge de la Tortue que está na
CML em que uma parte dos testemunhos/ fotografias foram
recolhidos em Lisboa pela Renovar a Mouraria (tendo a Carla
Rosado, coordenadora do Ofícios, sido fotógrafa e
mediadora).

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A partilha de conhecimento é uma das premissas da
associação, e é base de todo o trabalho desenvolvido. Em
cada projecto por nós executado cada etapa é construída de
raíz pelas mãos da comunidade, valorizando o saber fazer
mas principalmente a aprendizagem e partilha de
conhecimento, recursos e técnicas. Só é possível crescer se
crescermos juntos, se compreendermos que é possível
aprender a fazer e fazê-lo em comunidade.
Acreditamos que a partilha de conhecimento promove ainda
oportunidades de aprendizagem de novas competências que
podem, efectivamente, ser utilizadas na criação de novos
projectos e postos de emprego, fiéis às técnicas
apreendidas ou mesmo reinventando e reinterpretando as
mesmas. Sabemos que o futuro sustentável passa por
comunidades com individuos capacitados, capazes de criar as
suas oportunidades e executar desafios.
O trabalho com as crianças da escola abre ainda as portas a
uma série de oportunidades relacionais/sociais, pedagógicas
e empreendedoras a médio e longo prazo.
Acreditamos ainda no potencial de interpretações das
histórias através de outras abordagens artísticas; e na
formação de agentes multiplicadores do projecto, através
dos parceiros e do diverso público visado constituído pelos
interessados na aprendizagem destas técnicas e histórias,
para seu benefício recreativo ou profissional.
É compromisso desta associação continuar a promover essa
partilha, cedendo ferramentas e proporcionando novas
oportunidades.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição
Sustentabilidade

Sabemos o poder que uma comunidade próxima, que atribui um
nome e uma história a cada rosto, tem.
Sabemos que aproximar uma comunidade em torno dos seus
rostos, histórias e competências tradicionais, recuperando
a sua memória, a sua história e a sua identidade, tem um
impacto positivo imensurável, que se reflecte numa muito
positiva capacitação colectiva para lidar com adversidades,
promover o sentido de entre-ajuda, diminuir o isolamento, e
principalmente promover a criação de um futuro colectivo
mais sustentável, mais humano, com mais oportunidades.
Assim sabemos o potencial deste projecto para a aproximação
da comunidade, o qual resistirá muito além do fim da sua
execução. Aliado a esse factor existe ainda o compromisso
da associação em continuar a proporcionar os recursos para
a exploração dessa mesma identidade cultural, os quais
pretendemos continuar a alimentar, com mais histórias e
mais conhecimento técnico.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Construção do Arquivo

Descrição
Recursos humanos

Coordenador + Membro de Equipa + Voluntários + Fotógrafo +
Designer + Comunicação + Contabilista + Realizador

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

Disponibilizados pelas pessoas identificadas;
Espaços dos parceiros:
- Centro Social Paroquial de SJA.
- Junta de Freguesia de Arroios.

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

24539 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Diário
120
1, 2, 3
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Actividade 2

Programação Cultural

Descrição
Recursos humanos

Coordenador + Membro de Equipa + Voluntários + Designer +
Comunicação + Contabilista

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

Disponibilizados pelas pessoas identificadas;
Junta de Freguesia de Arroios

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

Actividade 3

12519 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual30
300
1, 2, 3

Mapeamento - Identificação Local

Descrição
Recursos humanos

Coordenador + Membro de Equipa + Voluntários + Artesão +
Comunicação + Contabilista

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

Disponibilizados pelas pessoas identificadas

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

12539 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual8
140
1, 2, 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
1694

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Membro da Equipa
847

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntários
847

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Contabilista
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Fotógrafo
847

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer
1667



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Comunicação
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Realizador
120

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%)

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)

560

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

5000

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

2
Equidade

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

0
336
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Nº de destinatários desempregados

20

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

250

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

85

Nº de destinatários imigrantes

20

Homens

298
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

1

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

30

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

5

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

0

Tiragem das Publicações criadas

250

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

20634 EUR

Encargos com pessoal externo

28678 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

0 EUR

Encargos gerais de funcionamento

285 EUR
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Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

49597 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Regador
49597 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

Entidade

Voluntariado
Não financeiro
1812 EUR
Membros Regador em regime de voluntariado, para apoio na
identificação e recolha de informação, realização de
contactos, e na organização e execução das actividades.
Centro Social e Paroquial São Jorge de Arroios
Não financeiro
2415 EUR
Apoio na identificação de
pessoas/histórias/técnicas/saberes ligados a ofícios do
território a intervir e eventual cedência de espaço para
recolha de testemunhos.
Junta de Freguesia de Arroios
Não financeiro
2000 EUR
Apoio na identificação de
pessoas/histórias/técnicas/saberes ligados a ofícios do
território a intervir, no eventual acesso a alguns
registos/arquivos, na cedência de espaço (como o Mercado de
Culturas) para a realização de eventos (conversas e
partilhas de conhecimento ligadas às histórias/ ofícios
para adultos e crianças), na promoção e divulgação das
iniciativas do projecto nos canais de comunicação próprios
da junta, na facilitação do contacto com a Academia Sénior
de Arroios se tal se revelar importante do decorrer do
projecto, no auxilio logístico pontual que possa ser
necessário.
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB
Sampaio Garrido
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1000 EUR
Apoio essencial na mobilização da escola e das suas
crianças, que usufruirão das actividades deste projecto.

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

49597 EUR
7227 EUR
56824 EUR
560



