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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Ambiental YCL - Youth Climate Leaders

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Carnide

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

Ignição
Formação Ação Climática em Carnide
16. Padre Cruz
17. Centro Histórico de Carnide
19. Horta Nova

ODS 2030

Educação de Qualidade
Trabalho Digno e Crescimento Económico
Ação Climática
Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Após a execução do projeto, permanecerá na freguesia o
conhecimento absorvido pelos participantes das formações.
No caso da formação aos professores, o conhecimento será
disseminado aos seus alunos, multiplicando a
conscientização sobre a crise climática. Os demais
participantes adquirem melhores condições de inserção no
mercado de trabalho da sustentabilidade. No território,
ficam as iniciativas promovidas entre gerações para tornar
a freguesia um espaço ainda mais inclusivo e sustentável.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Em 2050, quase 70% da população global viverá em áreas
urbanas. Isto implica que o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável depende, em última análise, da
capacidade de transformar as cidades em que vivemos e
tornar a ação climática uma prioridade nos municípios,
freguesias e bairros. A formação "Ação Climática em
Carnide: transição verde, empregabilidade e liderança"
fornecerá aos habitantes e professores de Carnide as
ferramentas, os recursos e a plataforma de que precisam
para defender e criar caminhos locais para o
desenvolvimento sustentável.
Por um lado, a juventude de hoje representa a maior geração
de jovens que o mundo já viu, pelo que deve ser envolvida
nos processos de tomada de decisão e desempenhar um papel
central nessa transformação. Por outro lado, os professores
detêm uma enorme capacidade de influência nas gerações de
estudantes mais novas, aquelas que se preparam atualmente
para se tornarem a liderança do futuro.
Considerando que a batalha da crise climática será ganha ao
nível local, pela ação com impacto nas cidades, é urgente
capacitar alunos, jovens, adultos e professores sobre a
atual crise climática e mobilizá-los para a tomada de ação
efetiva nas suas comunidades.
A atual geração de jovens é, provavelmente, a última que
terá a oportunidade de alterar processos económicos e
sociais para impedir o colapso climático previsto.
Capacitá-los, em um esforço intergeracional é o principal
objetivo que buscamos alcançar com este projeto.
Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Todos os jovens que participarem desta formação terão
acesso, por 2 anos, à plataforma de rede YCL
(https://yclnetwork.mn.co), permitindo que eles se conectem
e se envolvam com outros jovens de diferentes países,
igualmente comprometidos com o combate às alterações
climáticas. Além disso, a plataforma oferece acesso a
oportunidades de trabalho em áreas relacionadas com a
sustentabilidade.
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O acesso à Rede YCL é, portanto, fundamental para potenciar
a empregabilidade dos jovens participantes e/ou conseguir
redirecionar o seu percurso profissional para a área da
sustentabilidade. O projeto apresenta também um enorme
potencial para fomentar o surgimento de novos negócios e
iniciativas empreendedoras, ampliando os seus impactos
positivos.
Para além disso, a formação fomentará a ação climática nos
participantes, que desenharão seus próprios projetos para a
construção de um ambiente local mais sustentável onde
residem, trabalham e nas esferas em que são ou se tornarão
tomadores de decisão política ou corporativa. Com seus
próprios projetos, os participantes poderão, com o auxílio
da Rede YCL, buscar novos apoios para dar continuidade às
suas ideias e assim, continuar o que foi aprendido ao longo
dessa jornada. Desse modo, levamos à frente um fundamental
processo de capacitação e conscientização social que, a
partir de ações locais, pode trazer imensos benefícios para
a Freguesia, para o Município, para Portugal e para o
planeta.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Os professores participantes da formação serão também
incluídos na Plataforma de Redes YCL por um período de 2
anos, espaço virtual onde poderão manter contacto e unir
esforços com outros professores e profissionais de mais de
20 países, mantendo-se constantemente envolvidos e
atualizados sobre temas relacionados à ação climática.
O acesso à plataforma permitirá aos professores manterem-se
informados sobre notícias e debates relevantes relacionados
com as alterações climáticas, assim como terem acesso a um
banco de atividades escolares alimentado de forma regular.
Sendo essa formação de atualização e capacitação de
professores, os seus efeitos positivos são perenes e
multiplicar-se-ão a cada nova turma de alunos em idade
escolar. Não será necessário qualquer outro aporte
financeiro significativo após o fim do período de
financiamento do projeto para que o objetivo continue a ser
cumprido ao longo dos próximos anos.
Além disso, os estudantes atendidos pelos professores
levarão consigo os conteúdos aprendidos em sala de aula, o
que pode contribuir, no longo prazo, para os projetos de
vida e de carreira desses estudantes. Assim, a formação
destes professores apresenta um forte potencial para
promover uma ação em larga escala, intergeracional e de
longo prazo na sensibilização e mobilização para a ação
climática.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição
Sustentabilidade

O projeto direciona a sua intervenção para grupos-alvo
específicos que se interligam entre si e permite conectar
diferentes gerações para que as suas ações sejam conjuntas
e integradas. Assim, este objetivo específico terá efeitos
duradouros, muito para além dos 12 meses de financiamento
do projeto, uma vez que criará relações de longo prazo
entre diferentes atores da freguesia.
Com as partilhas intergeracionais promovidas pelo projeto,
espera-se que os habitantes de Carnide levem consigo as
experiências e trocas criadas e pratiquem a ação climática
nas suas vidas quotidianas na freguesia. Espera-se,
igualmente, que tais trocas viabilizem a criação de novas
iniciativas na freguesia, lideradas pelos seus moradores, e
que tenham repercussões positivas na transição de Carnide
para a sustentabilidade e resiliência climática local.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Divulgação, recrutamento e seleção

Descrição
Recursos humanos

Para esta etapa será necessária equipa composta por
integrantes da YCL em Portugal responsáveis pelo projeto
(direção executiva e coordenadores), além de especialista
em comunicação e marketing para criação de peças de
comunicação e divulgação em mídias. Assim, a equipa do
projeto para esta atividade será constituída por:
1 Coordenador do projeto
1 Especialista em marketing e comunicação
1 Produtor Geral
1 Administrativo e prestação de contas

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

Junta de Freguesia de Carnide

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

7925 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
1500
1, 2
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Actividade 2

Preparação conteúdos programáticos

Descrição
Recursos humanos

Para esta atividade será envolvida a equipa YCL (direção
executiva e coordenadores do projeto), além da mobilização
de formadores e facilitadores para as aulas da formação.
Assim, a equipa do projeto para esta atividade será
constituída por:
1 Coordenador do projeto
12 formadores (inclui os da equipa da YCL e formadores
convidados)
1 Produtor Geral
1 Administrativo e prestação de contas

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

Junta de Freguesia de Carnide

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

Actividade 3

9240 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5
Semanal
90
1, 2, 3

Dinamização do módulo básico

Descrição
Recursos humanos

Assistente para acompanhar a formação e os participantes;
formadores e facilitadores para as aulas e oficinas da
formação, além da equipa diretora e coordenadora do projeto
na YCL. Assim, a equipa do projeto para esta atividade será
constituída por:
1 Coordenador do projeto
1 Produtor Geral
12 formadores (inclui os da equipa da YCL e formadores
convidados)
1 assistente de suporte logístico
1 especialista em captação audiovisual
1 Administrativo e prestação de contas

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Junta de Freguesia de Carnide
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4

12445 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
90
1, 2, 3

Dinamização módulos específicos

Descrição
Recursos humanos

Assistente para acompanhar a formação e os participantes;
formadores e facilitadores para as aulas e oficinas da
formação, além da equipa diretora e coordenadora do projeto
na YCL. Assim, a equipa do projeto para esta atividade será
constituída por:
1 Coordenador do projeto
1 Produtor Geral
12 formadores (inclui os da equipa da YCL e formadores
convidados)
1 assistente de suporte logístico
1 especialista em captação audiovisual
1 Administrativo e prestação de contas

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

Junta de Freguesia de Carnide

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

Actividade 5

5895 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal
90
1, 2, 3

Avaliação do projeto

Descrição
Recursos humanos

Equipa do YCL Portugal, coordenadores da formação e equipa
de comunicação e audiovisual contratada para o projeto.
Assim, a equipa do projeto para esta atividade será
constituída por:
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1 Coordenador do projeto
1 Especialista em marketing e comunicação
1 Produtor Geral
1 Especialista em edição de áudio e vídeo
1 Administrativo e prestação de contas
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Junta de Freguesia de Carnide

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

2700 EUR
Mês 11, Mês 12
Semanal
90
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

10
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador Geral do projeto
190

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Produtor do projeto e coordenador de parcerias
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Administrativo-financeiro
90

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Especialista em Marketing e Comunicação
90

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Assistente do projeto e de implementação da formação
75

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Representante geral YCL nas reuniões do consórcio
25

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%)

4

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

30

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

90
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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

0

Nº de destinatários mulheres

45

Nº de destinatários desempregados

30

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

60

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

5
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

3

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

5

Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

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

0

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

14400 EUR

Encargos com pessoal externo

13180 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

3380 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3600 EUR

Equipamentos

3645 EUR

Obras
Total

0 EUR
38205 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Ambiental YCL - Youth Climate Leaders
38205 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta Freguesia de Carnide
Não financeiro
5 EUR
A Junta Freguesia de Carnide, enquanto parceira deste
projeto, compromete-se a apoiá-lo do seguinte modo:
- disponibilização de espaços para as aulas teóricas dos
cursos que ocorrerem de maneira presencial;
- indicação de membros da freguesia para participar do
conselho consultivo, que será consultando durante a seleção
dos participantes dos cursos e atividades;
- apoio com recrutamento de candidatos à formação e
atividades previstas;
- indicação e disponibilização de espaços para a realização
das atividades práticas previstas, nomeadamente os
workshops;
- apoio na divulgação das atividades e dos resultados
obtidos.

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

38205 EUR
5 EUR
38210 EUR
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Total dos Destinatários

1860



