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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

AOPIC - ASSOCIAÇÃO OPERÁRIA DE PROMOÇÃO INTERCULTU

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Carnide

Designação

STC - Associação Serve the City Portugal

Designação

EBANOCollective

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

Ignição
Diferentes culturas, mesmo direito
16. Padre Cruz
19. Horta Nova

ODS 2030

Erradicar a Pobreza
Trabalho Digno e Crescimento Económico
Reduzir as Desigualdades
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

A manutenção dos contactos com parceiros e voluntários
recrutados nas comunidades permitirá novas ações
formativas, bem como a ponte com outras instituições, para
o encaminhamento de casos mais graves no campo dos direitos
laborais. A manutenção do site e redes sociais com o
registo das histórias de vida, bem como as obras de arte e
sua preservação, manterão ao longo do tempo os resultados
no campo da representatividade destas comunidades,
promovendo sua dignificação dentro e fora das mesmas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
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Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Os Bairros Padre Cruz (BPC) e Horta Nova (HN) têm forte
heterogeneidade étnica e etária, o BPC com presença de
ex-migrantes nacionais, PALOP e descendentes e pequena
comunidade cigana, preponderante na HN. Identificam-se como
problemas a pobreza geracional e a exclusão
socioterritorial associados ao isolamento social, baixas
qualificações, abandono, absentismo e insucesso escolar,
dificultando a integração e gerando precariedade laboral e
desemprego, com grupos de jovens em situação de desocupação
e famílias sobrevivendo de prestações sociais, com inúmeros
agregados familiares monoparentais de baixo rendimento,
constituídos por mulheres e crianças. O BPC com
preocupações relativas ao desemprego, à habitabilidade, ao
abandono (escolar e desocupação juvenil), fatores de
vulnerabilidade social, acrescida no caso das populações
imigrantes, descentes e minorias éticnas afetadas pela
discriminação. Na HN a população pouco se envolve com as
comunidades circundantes, com preocupação com mobilidade,
equipamentos, espaço público e relações de vizinhança, em
que este projeto ajudará interligando estes dois
territórios de Carnide, para a sua integração harmoniosa,
sem discriminações e participação ativa. Este diagnóstico
gera a necessidade da educação sobre os direitos laborais e
o incremento da participação cívica aliada ao
desenvolvimento local, estimulando parcerias entre bairros,
dando visibilidade positiva através da expressão
sociocultural e sociodesportiva das comunidades.
Promover a Inclusão e a Prevenção
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A ao longo do processo de implementação do projeto, através
da parceria com a Serve the City, promoveremos a atração do
voluntariado entre o público-alvo, normalmente não
envolvido neste tipo de ação. Promoveremos também novas
ações pontuais ao longo dos dois anos seguintes,
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mobilizando estes voluntários e também parceiros externos
da AOPIC, como os sindicatos, no sentido da realização de
novas sessões de esclarecimento, ainda que em moldes
distintos, com rodas de conversa e aprofundamento das
questões de forma mais direta, auxiliados pelos nossos
consultores jurídicos e institucionais. Promoveremos assim
novos espaços de escuta sensível. Da mesma forma, criaremos
novos encontros entre os voluntários mobilizados,
constituindo um grupo de debate e intervenção, que
estabeleça contacto com estas entidades externas, incluindo
as autoridades competentes, com o intuito de apresentar
queixas e soluções no campo dos direitos laborais.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Como já referido no objetivo específico anterior,
promoveremos novas ações pontuais de formação ao longo dos
dois anos seguintes, mobilizando os voluntários locais e
também parceiros externos da AOPIC, como os sindicatos, no
sentido da realização de novas sessões de esclarecimento,
ainda que em moldes distintos, com rodas de conversa e
aprofundamento das questões de forma mais direta,
auxiliados pelos nossos consultores jurídicos e
institucionais. A manutenção dos sites e redes sociais
associados ao registo da história de vida dos imigrantes, e
das obras de arte associadas. Com nossa parceira informal,
a ANFR, realizaremos atividades desportivas no campo do
futebol mantendo o contacto entre os bairros e a boa
dinâmica que pretendemos imprimir na relação entre os dois.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Bola Colorida

Descrição
Recursos humanos

Duas (2) técnicas de intervenção comunitária responsáveis
pela organização dos minitorneios; duas (2) estagiárias e
cinco (5) jovens residentes voluntários (animação musical,
arbitragem, gestão de atividades, bancas e comes e bebes,
etc.).
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Associação Nacional de futebol de Rua e Junta de Freguesia
de Carnide.

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

3000 EUR
Mês 10, Mês 11
Pontual3

Nº de destinatários

150

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 2

Os direitos laborais são para todos

Descrição
Recursos humanos

Um (1) coordenador das sessões; um (1) consultor jurídico;
um (1) consultor sobre relações laborais; cinco (5)
voluntários para a organização e divulgação das sessões;
quatro (4) artistas para os momentos culturais.

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

Associação Nacional de Futebol de Rua.

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

28000 EUR
Mês 2, Mês 4, Mês 6, Mês 8
Pontual4

Nº de destinatários

100

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 3

Dignificar vidas pela arte

Descrição
Recursos humanos

Local: morada(s)

Um (1) etnógrafo; um (1) artista plástico; um (1)
estagiário; cinco (5) voluntários para o evento de
lançamento.
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Local: entidade(s)

Galeria de Arte Urbana (GAU) do Departamento de Património
Cultural da Câmara Municipal de Lisboa e Junta de
Freguesia.

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

18500 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Pontual1

Nº de destinatários

108

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

8
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador (Geral do Projeto)
1848

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (2 técnicas de intervenção comunitária
responsáveis minitorneio)
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

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

Outro elemento (2 estagiário torneios)
30
Não Financeira
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Morador no bairro do projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Sim

Voluntário (5 Jovem residente torneios)
30

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador (sessões de esclarecimento)
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (consultor jurídico)
15

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário (5 para organização e divulgação das sessões)
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (4 artistas para dinamização cultural das
sessões)
4

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função

Outro elemento (1 etnógrafo)
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Horas realizadas para o projeto

80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (1 artista plástico)
400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Outro elemento (1 estagiário)
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntário (5 para organização e divulgação do evento de
lançamento)
10

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)

258
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Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

200

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

3
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes
Etnia Cigana

150
58
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

8

Nº de publicações criadas

3

Nº de páginas de Internet criadas

2

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

2

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

1

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

18000 EUR

Encargos com pessoal externo

13000 EUR

Deslocações e estadias

5800 EUR

Encargos com informação e publicidade

5000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

700 EUR

Equipamentos

3000 EUR

Obras

4000 EUR

Total

49500 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

AOPIC - ASSOCIAÇÃO OPERÁRIA DE PROMOÇÃO INTERCULTU
49500 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação Nacional de futebol de Rua
Não financeiro
2500 EUR
Apoio na candidatura/consultoria/contributos para a mesma
(ex: diagnóstico social do bairro Padre Cruz e Horta Nova);
Divulgação e angariação de público-alvo migrante e de
minorias étnicas residente nos Bairros Padre Cruz e Horta
Nova; Cedência de espaços para realização de sessões de
sensibilização e capacitação sobre direitos laborais (sede
projetos/sala ginásio comunitário do Bairro Padre Cruz,
Praça comunitária BPC ou ringue desportivo da Horta Nova);
Apoio na dinamização das cessões (dinamização de
assembleias participativas preparatórias, organização do
espaço, material, lanches, inscrição e receção de
beneficiários/as, possibilidade de desenvolvimento de ações
de sensibilização nos treinos semanais de futebol de rua
no Bairro Padre Cruz e Horta Nova); participação ativamente
das reuniões de consórcio de parcerias, da execução e
avaliação do projeto.
Grupo Informal de Jovens Bola P'ra Frente
Não financeiro
1500 EUR
Apoio voluntário na divulgação das atividades do projeto,
Apoio na organização dos Mini-torneios e na dinamização das
ações de sensibilização/capacitação sobre direitos laborais
para migrantes, seus descendentes e minorias étnicas e
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participação nas atividades do projeto na qualidade de
participantes envolvidos em todo o ciclo do projeto; Papel
de mentoria na transferência de conhecimento adquirido no
projeto para a comunidade juvenil dos bairros Padre Cruz e
Horta Nova; Participar ativamente das reuniões de consórcio
de parcerias, da execução e avaliação do projeto.
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

AOPIC
Não financeiro
18000 EUR
O trabalho voluntário que equivaleria em nossos cálculos
pela natureza do trabalho e tempo de um (1) coordenador das
sessões, calculado no total em 4 mil euros; um (1)
consultor jurídico, calculado em 4 mil euros; um (1)
consultor sobre relações laborais calculado em 2 mil euros
e de quatro membros da direção caluclado em mais 8 mil
euros.

TOTAIS
Total das Actividades

49500 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

22000 EUR

Total do Projeto

71500 EUR

Total dos Destinatários

358
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