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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Geração Com Futuro, Associação

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

AMBH - Associação de Moradores Bairro Horizonte

Designação

VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação

Clube Intercultural Europeu

Designação

Ginásio do Alto do Pina

Designação

Associação El Warcha Lisboa

Designação

Junta de Freguesia da Penha de França

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

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

Ignição
Costurar o Futuro
46. Quinta do Lavrado
Erradicar a Pobreza
Trabalho Digno e Crescimento Económico
Reduzir as Desigualdades
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Criação de retorno financeiro individual e colectivo
através do negócio social e de um espaço direcionado para
aptidões já existentes na população do Bairro da Quinta do
Lavrado. Criação de condições financeiras para que os
participantes deste projeto permaneçam ligados a médio e
longo prazo e que se incluam mais beneficiários, haja mais
organicidade na associação, aproximação dos serviços à
população, mais mulheres/beneficiários em processos de
projectos de vida: empregados, em formação, etc.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

A Quinta do Lavrado é um bairro de Realojamento na Penha de
França, nas traseiras do cemitério do Alto de São João.O
isolamento do bairro, faz com que fique dependente de um
autocarro de horário esparso e limitado, distanciando a
mesma dos recursos existentes na cidade. Existem problemas
de edificação e não tem equipamentos coletivos para a
população adulta e desempregada que permita a sua ocupação
e potencialização.
Neste território descontínuo da restante cidade, as
consequências da pandemia agravaram alguns dos défices
crónicos.No inquérito CLDS em Abril de 2020, 39,2% da
pop.activa encontrava-se desempregada.Se somarmos os
dependentes de subsídios e outros convênios, a população
não produtiva alcança os 60%. No antigo bairro da
Curraleira havia costureiras que trabalhavam para os
alfaiates e as práticas manuais tinham destaque económico,
social, cultural e intergeracional incluindo o papel que
desempenhavam para as marchas do Alto do Pina. Era uma
atividade económica mas também educativa e ocupava um lugar
central nos tempos de lazer e convívio. As marchas
populares ainda assumem um papel fulcral para esta
população, sendo os fatos das mesmas algo essencial. A
costura, tecelagem e outras práticas artesanais são das
atividades mais praticadas no espaço da GCF, fazendo dele
um local de agregação e de atração coletiva.No mercado de
trabalho também surgem cada vez mais propostas de emprego
para a costura e duas moradoras do BIP 46 integram já um
curso de costura.
Promover Competências e Empreendedorismo
Adultos (população em idade ativa)-

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição
Sustentabilidade

Durante o ano inicial, através da aquisição de equipamento,
material e conhecimento necessário para a venda de produtos
e oferta de serviços, a Geração com Futuro apoiará os
destinatários deste projeto a criar um negócio, com o
intuito de empregar 2 a 3 pessoas. Na fase de
sustentabilidade espera-se uma continuação da dinamização
do espaço, a sustentabilidade económica das pessoas e
recursos para o território.
De igual forma, através de BIP ZIPs anteriores geridos pela
associação e das parcerias de longa data como o CLDS Onda
no Bairro, haverá oportunidades para a venda de produtos
criados a partir de têxteis, como o Gira no Mercado - feira
periódica do Vale de Chelas.
Durante e após o projeto o objetivo será aproximar a
população residente no BIP 46 às oportunidades existentes
na cidade (de formação, emprego e capacitação), sendo para
isto planeadas e organizadas diversas ações fora deste
território.Também se construirá uma comunicação de forma a
alargar a oferta ao maior número de pessoas possível.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

As competências e experiências adquiridas pela comunidade
neste processo de potenciar talentos farão parte dos seus
percursos pessoais e profissionais, podendo inclusive ser
uma fonte de geração de rendimento. Através da
experimentação das artes, concretamente a indústria têxtil,
crianças, jovens e adultos irão criar redes de vizinhança,
fortalecendo o sentimento de comunidade e de pertença.
A Rede de Empregabilidade presente no território (REDE EFE
- freguesias do Areeiro, Arroios, Beato e Penha de França),
em conjunto com o Balcão do Bairro, irão dar respostas de
orientação e acompanhamento ao nível da formação,
empregabilidade e empreendedorismo daqueles que deste
projeto fizerem parte. A intervenção das entidades
envolvidas neste projeto continuará disponível após o
término do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade do espaço físico a ser requalificado
através deste projeto será da responsabilidade da
associação de moradores Geração com Futuro e das pessoas
envolvidas no projeto. A manutenção do espaço será
sustentada, também, pela venda de produtos nos diversos
mercados "Gira no Mercado" e na prestação de serviços do
próprio grupo envolvido no negócio a ser criado.
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Para além destes aspectos será também vantajoso para um
convívio intergeracional daqueles que estarão envolvidos
nas atividades. A exploração de profissões muitas vezes
esquecidas por esta pop. no seu dia-a-dia, dando a conhecer
testemunhos de profissionais de diferentes áreas que
concretizam negócios como este e opções de formação na área
da indústria têxtil e outras. A partilha de conhecimentos
entre gerações, a sensibilização sobre o fast fashion, a
união entre a comunidade e o envolvimento nas iniciativas
centenárias na cidade (marchas populares), serão uma mais
valia para a concretização deste projeto.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Gera e Cose

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela requalificação do espaço, da aquisição de
equipamentos e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as
do BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros
bairros do Vale de
Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional e Dinamizador/a
Comunitário/a - serão responsáveis pela implementação da
atividade, garantir as condições necessárias, comunicação e
disseminação das atividades.
Envolvimento ativo de moradores voluntários nesta
atividade, sobretudo as 2 moradores inscritas em curso de
costura.
Apoio de um técnico do Clube e de um técnico de
desenvolvimento comunitário da AKF

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

Associação de Moradores Geração com Futuro

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

9220 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Diário
150
1, 2, 3
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Actividade 2

Transforma e cria

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela requalificação do espaço, da aquisição de
equipamentos e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as
do BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros
bairros do Vale de
Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional e Dinamizador/a
Comunitário/a - serão responsáveis pela implementação da
atividade, garantir as condições necessárias, comunicação e
disseminação das atividades.
Envolvimento ativo de moradores voluntários nesta
atividade, sobretudo as 2 moradores inscritas em curso de
costura.
Apoio de um técnico do Clube e de um técnico de
desenvolvimento comunitário da AKF

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

Associação de Moradores Geração com Futuro

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

10421 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

Nº de destinatários

286

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 3

Ofícios tradicionais

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela requalificação do espaço, da aquisição de
equipamentos e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as
do BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros
bairros do Vale de
Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional e Dinamizador/a
Comunitário/a - serão responsáveis pela implementação da
atividade, garantir as condições necessárias, comunicação e
disseminação das atividades.
O colectivo El Warcha disponibilizará vários recursos de
forma pontual para assegurar percursos formativos nas
diferentes áreas que esta atividade inclui.
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Apoio de um técnico do Clube e de um técnico de
desenvolvimento comunitário da AKF
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Associação de Moradores Geração com Futuro

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

Actividade 4

7801 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Pontual20
40
2

Gera o futuro

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do
BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros bairros
do Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional e Dinamizador/a
Comunitário/a -responsáveis pela implementação da
atividade, garantir as condições necessárias, comunicação e
disseminação das atividades e procura ativa de novas
parcerias para reforço dos percursos de empregabilidade e
formação dos participantes.
A comunicação e mediação entre entidades formadoras contará
com o contributo não financeiro do Balcão do Bairro e da
REDE EFE através da disponibilização de RH
Apoio de um técnico do Clube e de um técnico de
desenvolvimento comunitário da AKF

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

Associação de Moradores Geração com Futuro, Casa da
Juventude (gerida pelo Clube Intercultural Europeu)

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

7415 EUR
Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11
Pontual10
50
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

1, 2

Comunidade a costurar

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela requalificação do espaço, da aquisição de
equipamentos e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as
do BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros
bairros do Vale de
Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a operacional e Dinamizador/a
Comunitário/a - serão responsáveis pela implementação da
atividade, garantir as condições necessárias, comunicação e
disseminação das atividades.
Envolvimento ativo do Ginásio do Alto do Pina através de
recursos humanos para a criação das vestes tradicionais
para a marcha infantil.
Apoio de um técnico do Clube e de um técnico de
desenvolvimento comunitário da AKF

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

Para além do espaço da Associação de Moradores Geração com
Futuro, esta atividade, sobretudo no período de preparação
das marchas infantis, pode pressupor reuniões e ações no
Ginásio do Alto do Pina.

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

7515 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário

Nº de destinatários

150

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3

Actividade 6

As marias dos afetos

Descrição
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela requalificação do espaço, da aquisição de
equipamentos e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as
do BIP 46 assim como o convite / ligação com os outros
bairros do Vale de
Chelas e de Lisboa.
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Equipa Interna - Coordenador/a operacional e Dinamizador/a
Comunitário/a - serão responsáveis pela implementação da
atividade, garantir as condições necessárias, comunicação e
disseminação das atividades.
Colaboração nesta atividade dos técnicos/as envolvidos/as
nos Espaços de Sucesso, grupo de entreajuda para o reforço
educativo do Vale de Chelas.
Apoio de um técnico do Clube e de um técnico de
desenvolvimento comunitário da AKF
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Associação de Moradores Geração com Futuro. Casa da
Juventude do Beato (Clube Intercultural Europeu)

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

7628 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
40
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

8
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador/a
960

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

Técnico/a Superior/a
1540
Financeira
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Morador no bairro do projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Não

Dinamizador Comunitário/a
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico/a de Desenvolvimento Comunitário - AKF
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico/a de Desenvolvimento Comunitário - AKF
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Operacional - Clube
144

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formadores El Warcha
136

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados
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com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

2

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

3

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

318

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

525

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

10
200

Nº de destinatários desempregados

98

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

150

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

30

Nº de destinatários imigrantes

18
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

20

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

1

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

1

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

4

Nº de vídeos criados

12



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

4

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

1

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

23760 EUR

Encargos com pessoal externo

10400 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

1400 EUR
575 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5100 EUR

Equipamentos

3265 EUR

Obras

5500 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Geração Com Futuro, Associação
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Fundação Aga Khan Portugal
Não financeiro
8657 EUR
Suporte Técnico à implementação e gestão das atividades do
projeto,
nomeadamente: 2 técnico desenvolvimento comunitário com
competências nas áreas
de Ciências de Educação e Juventude, 8 horas semanais, num
total de 400 horas,
traduzidas num apoio não financeiro estimado em 8.657,60

Entidade
Tipo de apoio

Clube Intercultural Europeu
Não financeiro
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Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

2160 EUR
Disponibilização de 1 técnico de apoio à coordenação e à
implementação das atividades numa estimativa de cerca de 3
horas semanais.
Geração com Futuro
Não financeiro
8400 EUR
Disponibilização de RH enquanto Coordenadora de projeto;
Custos de manutenção do espaço da atividade (eletricidade e
agua)

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

19217 EUR

Total do Projeto

69217 EUR

Total dos Destinatários

716



