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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

cooperativa BTUIN crl

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

SEACOOP - Social Entrepreneurs Agency, CRL

Designação

Appa - Associação do Património e da População de Alfama

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão

Ignição

Designação

Alfama Faz

BIP/ZIP em que pretende intervir

43. Alfama

ODS 2030

Cidades e Comunidades Sustentáveis
Produção e Consumo Sustentáveis
Parcerias para a Implementação dos Objetivos
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

O ciclo virtuoso do projeto tem como meta gerar rendimento,
conhecimento e rede comunitária, que dê sustentabilidade a
1 ano e eventual autonomia a 3 anos. Em termos económicos,
os benefícios gerados através de produtos solidários,
alimentam o mecanismo de redistribuição, assim concluída a
fase de execução subsidiada. Mesmo que os valores gerados
sejam "micro" acreditamos que a coerência do círculo, e os
efeitos diretos no terreno são potencialmente "macro".

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Os projetos e iniciativas, em que as entidades que formam a
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parceria estiveram envolvidas e permitiram auscultar a
comunidade, através de formações, oficinas colaborativas e
uma presença constante formal e informal nos bairros do
centro histórico de Lisboa. Foi assim possível aferir, que
a população está preocupada com problemas prementes que se
perpetuam, como a da perda de residentes, com forte impacto
na dinâmica comunitária, com o emprego muito dependente do
turismo, e com os serviços de proximidade que se foram
desagregando. Perante a opinião da comunidade e a realidade
dada, podemos concluir que todas as iniciativas que
concorram para a promoção do emprego, os serviços de
proximidade e a entreajuda, o reforço da identidade e dos
laços comunitários, e ainda melhor se for possível
enquadrarem-se numa lógica de economia local solidária, são
fundamentais para a coesão social, a qualidade de vida e o
bem-estar.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

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

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

O grupo de trabalho e a plataforma de debate agrega
entidades com uma longa experiencia de trabalho em conjunto
e com sinergias identificadas a nível de missão e de planos
estratégicos para os próximos anos nas áreas da economia
local, dos produtos locais e da aprendizagem ao longo da
vida (incluindo o empreendedorismo). Esta sinergia e
objetivamente a fonte de sustentabilidade da manutenção do
Estado da arte das experiencias nesta area de intervenção.
A sustentabilidade é assegurada neste objectivo pelos
recursos próprios da
parceria. Existem condições materiais, colaborativas e
programáticas para a continuidade das iniciativas de rede e
capacitação.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
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Sustentabilidade

Prevê-se a que o produto a criar seja economicamente viável
e tenha capacidade de apelo e rede de distribuição inicial
que assegure a possibilidade de novos ciclos de produção em
autonomia. estes ciclos de produção podem até ser anuais
(p.ex. para as festas da cidade). Mais do que apenas o lado
económico interessa que o produto criado crie identidade e
sentido de pertença comunitário, valores não económicos mas
inegáveis mais-valias que se procuram alcançar.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

A1- Retrato dos produtos locais

Descrição
Recursos humanos

RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1
técnico coordenadores de atividade no terreno e em espaço
de capacitação e facilitação + 1 facilitador e animador de
rede + 5 Consultores + 1 designer + 1 técnico de
comunicação vídeo + administrativo

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

APPA - Associação do Património e População de Alfama

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

Actividade 2

7450 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Diário
50
1

A2- Circulo de debate de produtores

Descrição
Recursos humanos

RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1
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técnico coordenadores de atividade no terreno e em espaço
de capacitação e facilitação + 1 facilitador e animador de
rede + 5 Consultores + 1 designer + 1 técnico de
comunicação e marketing + administrativo
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

APPA - Associação do Património e População de Alfama

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

Actividade 3

9525 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Mensal
25
1, 2

A3- Mapa com comércio e associações

Descrição
Recursos humanos

RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1
técnico coordenadores de atividade no terreno e em espaço
de capacitação e facilitação + 1 facilitador e animador de
rede + 5 Consultores + 1 designer + 1 técnico de
comunicação e marketing + administrativo

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

APPA - Associação do Património e População de Alfama

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

Actividade 4
Descrição

5200 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4
Semanal
25
2

A4 - Old school
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Recursos humanos

RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1
técnico coordenadores de atividade no terreno e em espaço
de capacitação e facilitação + 1 facilitador e animador de
rede + 5 Consultores + 1 designer + 1 técnico de
comunicação e marketing + administrativo

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

APPA - Associação do Património e População de Alfama

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

Actividade 5

4650 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Diário
25
2

A5 - Alfama faz local

Descrição
Recursos humanos

RH envolvidos : Coordenador geral do projeto (BTUIN) + 1
técnico coordenadores de atividade no terreno e em espaço
de capacitação e facilitação + 1 facilitador e animador de
rede + 5 Consultores + 1 designer + 1 técnico de
comunicação e marketing + administrativo

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

APPA - Associação do Património e População de Alfama

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

22500 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
5000
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

12
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador do projeto
1200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Facilitador de dinâmicas de grupo / Plataforma de trabalho
250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico administrativo
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico - coordenação de terreno
500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor e Mentor 1
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor e Mentor 2
50
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor e Mentor 3
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor e Mentor 4
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Consultor e Mentor 5
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Designer
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Marketing, Comunicação e comunicação digital
250

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função

Comunicação vídeo
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Horas realizadas para o projeto

150

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%)

1

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

1

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

100

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

400

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

5000
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

2

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

8
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

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

2
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dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

3

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

4

Nº de vídeos criados

3

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

2

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

0

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

24325 EUR

Encargos com pessoal externo

12000 EUR

Deslocações e estadias

1000 EUR

Encargos com informação e publicidade

6500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2500 EUR

Equipamentos

3000 EUR

Obras
Total

0 EUR
49325 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

cooperativa BTUIN crl
49325 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

associação APPA
Não financeiro
1000 EUR
Uso de instalações para atividades em geral

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

49325 EUR
1000 EUR
50325 EUR
5125



