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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Fundação Cidade de Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Renovar a Mouraria

Designação

Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar

Designação

Agrupamento de Escolas de Alvalade

Designação

Junta de Freguesia de Alvalade

Designação

Junta de Freguesia da Penha de França

Designação

Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres

Designação

Junta de Freguesia de Santa Clara

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

Ignição
DD-junt@s no Desenvolvimento Local
8. Ameixoeira (PER)
20. Sete Céus
43. Alfama
46. Quinta do Lavrado
47. Horizonte
48. Bairro São João de Brito / Pote de Água
65. Quinta do Ferro
66. Charneca do Lumiar

ODS 2030

Educação de Qualidade
Reduzir as Desigualdades
Cidades e Comunidades Sustentáveis
Síntese do Projeto

Fase de execução
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Fase de sustentabilidade

As pessoas das comunidades envolvidas terão as competências
reforçadas para a participação cidadã em prol da
comunidade. As organizações locais estarão capacitadas para
o tema e uso do Portal DD como instrumento de dinamização
comunitária para o desenvolvimento local sustentável,
alinhado com os ODS, que continuarão a usar e enriquecer. A
parceria do projeto manter-se-á ativa na disseminação do
DD, reforçando os impactos nas comunidades inicialmente
envolvidas e alargando a novos territórios.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

O PDS Lx 17-20 define como desafios estratégicos a educação
para a cidadania e participação cívica; e as GOP 2022-2026
CML preconizam uma cidade da cidadania para todos, que
combate exclusões, defende direitos e promove o seu acesso
universal.
Ao nível da educação, as escolas TEIP lidam com pobreza,
exclusão social, violência, abandono e insucesso escolar
(DGE, 2021), e em 2019 os indicadores de sucesso nestes
territórios no 3ºCEB eram inferiores a
35%(infoescolas.mec.pt). O Relatório CPCJ(2019) mostra que
Lisboa Norte tem a média mensal de processos ativos mais
elevada de Lisboa e das mais elevadas do país (>850).
Nos territórios alvo a higiene urbana, espaços verdes,
comércio de proximidade e conflitos de vizinhança são as
principais preocupações (Rel. Consulta Púb., 2010). Nos
Censos 2011 Alvalade está identificada a freguesia com a
população mais envelhecida.
A pandemia agravou desigualdades sociais, o isolamento, as
dificuldades económicas, o insucesso escolar e a exclusão
social, em especial nos grupos mais vulneráveis, por isso,
migrantes, refugiados, mulheres, jovens NEET, crianças em
risco de abandono escolar e idosos são os principais alvos
da ação.
O projeto envolverá recursos, parceiros e pessoas dos
territórios para promover o desenvolvimento local, assente
nos ODS através da capacitação para a ação e da
participação cidadã na identificação de soluções e
oportunidades na própria comunidade, reforçando o potencial
para a ação em conceitos chave para o DL.
Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
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Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A capacitação dos agentes territoriais, mobilizados no
âmbito das parcerias criadas e reforçadas no decorrer do
projeto, será um fator de sustentabilidade, garantindo que
as organizações locais continuem a mobilizar e envolver as
comunidades para a participação cidadã e o desenvolvimento
local sustentável.
A FCL realizará reuniões de acompanhamento semestrais com
as organizações parceiras com vista à sua mobilização para
a participação cidadã das comunidades, avaliação partilhada
de iniciativas locais, reflexão conjunta sobre planos de
ação adaptados às necessidades dos territórios, e
identificação de novos conceitos a integrar na plataforma
digital Dicionário do Desenvolvimento, associados ao
Desenvolvimento Local Sustentável.
Os parceiros serão convidados a participar em novos
momentos formativos durante os dois anos seguintes à
execução do projeto, quer desenvolvidos pela FCL, quer por
organizações parceiras que dinamizem ações de capacitação
no âmbito da Cidadania e Participação Cívica - pelo menos 2
iniciativas de capacitação por ano.
Serão promovidos 2 momentos de focus group em rede alargada
de parcerias para revisão dos conceitos e iniciativas
associadas, desenvolvidas em cada território, como meio de
identificação e partilha de boas práticas de
desenvolvimento local, contribuindo para a atualização da
ferramenta pedagógica e para a capacitação entre pares.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Este objetivo será mantido após a execução do projeto
através de:
- capacitação das organizações parcerias dos territórios
sobre o uso do Dicionário do Desenvolvimento para empoderar
as comunidades, especialmente as mais vulneráveis, em
conceitos/áreas do desenvolvimento local que identifiquem
como importantes para o território BIP ZIP;
- compromisso da dinamização de quatro ações de
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sensibilização por território pelas organizações parceiras
(2 por ano) sobre conceitos de desenvolvimento local
necessários às comunidades e à melhoria das condições de
vida no bairro e cidadania;
- criação de mais 4 conceitos com o envolvimento da
comunidade (2 por ano) favorecendo a capacitação para
novas áreas do desenvolvimento local sustentável.
Além destas ações de sustentabilidade, a criação e
exploração da ferramenta digital Dicionário do
Desenvolvimento com as comunidades, em especial com alunos
e professores dos territórios alvo da intervenção permitirá
que nos anos seguintes continuem a explorar e interagir com
a plataforma, numa perspetiva de participação e
capacitação.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

A manutenção do objetivo nos 24 meses após a execução será
garantida uma vez que:
- foram capacitados agentes multiplicadores na Cidade de
Lisboa para o uso do Dicionário do Desenvolvimento como
ferramenta de apoio ao desenvolvimento local, que
continuarão a envolver as comunidades;
- a FCL e parceiros, no âmbitos das suas intervenções
futuras nas comunidades alargadas, assim como da
participação em grupos de trabalho e redes de parceria,
continuarão a promover os conceitos e boas práticas do
Dicionário do Desenvolvimento para manter o envolvimento e
mobilização dos atores estratégicos e comunidades na
promoção do Desenvolvimento Local;
- a FCL nas suas ações de formação a docentes e nas
intervenções em escolas da Cidade, irá recorrer aos
conteúdos da ferramenta digital Dicionário do
Desenvolvimento para que as comunidades continuem a
explorar e interagir com a plataforma, aumentando a sua
consciência e capacidade de ação pelo Desenvolvimento
Local;
- as entidades parceiras, no âmbito das suas intervenções
nas comunidades, continuarão a mobilizar as pessoas dos
vários territórios BIP ZIP para a promoção de
comportamentos alinhados com o desenvolvimento de
comunidades sustentáveis, justas e solidárias.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1
Descrição

1. Parcerias locais pelos ODS
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Recursos humanos

Equipa do projeto - da entidade promotora e dos parceiros
formais. Prevê-se o envolvimento de recursos humanos de
outras parcerias com organizações integrantes da Rede, a
ser realizadas no decorrer da implementação.

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

Fundação Cidade de Lisboa e parceiros - formais e
informais.

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

Actividade 2

11471 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
Mensal
20
1

2. Comunidades locais pelos ODS

Descrição
Recursos humanos

Equipa do projeto - da entidade promotora e dos parceiros
formais. Prevê-se o envolvimento de recursos humanos de
outras parcerias que venham a ser realizadas no decorrer da
implementação.

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

Fundação Cidade de Lisboa e parceiros - formais e
informais.

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

Actividade 3

11471 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
Mensal
340
2

3. Em rede pelos ODS
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Descrição
Recursos humanos

Equipa do projeto - da entidade promotora e dos parceiros
formais. Prevê-se o envolvimento de recursos humanos de
outras parcerias que venham a ser realizadas no decorrer da
implementação.

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

Fundação Cidade de Lisboa, e parceiros formais e informais

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

Actividade 4

18221 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
Mensal
20
1, 2, 3

4. Tod@s pelos ODS

Descrição
Recursos humanos

Equipa do projeto - da entidade promotora e dos parceiros
formais. Prevê-se o envolvimento de recursos humanos de
outras parcerias que venham a ser realizadas no decorrer da
implementação.

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

Fundação Cidade de Lisboa, e parceiros formais e informais

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

8804 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
Mensal
2050
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

14
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

1 coordenador/técnico FCL
1890

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 técnico/designer ARM
806

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 programador
167

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

entidades externas-revisão crítica
60

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

entidades externas-criação conceitos
320

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 estágio curricular
300
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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

0

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

390

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

2040

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

3
Equidade

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

8
1215

Nº de destinatários desempregados

243

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

53

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

8

Nº de destinatários imigrantes

486
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

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

15
0
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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

6

Nº de vídeos criados

5

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

2

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

0

Nº de reuniões de parceria realizadas

5

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

25648 EUR

Encargos com pessoal externo

19750 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

0 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

4069 EUR
500 EUR
0 EUR
49967 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Fundação Cidade de Lisboa
49967 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Fundação Cidade de Lisboa
Não financeiro
3712 EUR
Os custos indiretos deste projeto foram quantificados em
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10% do valor total, contribuindo a FCL com o montante que
não está contabilizado (em despesas gerais) no
financiamento solicitado nesta candidatura - 1400,94EUR
Utilização de salas para as atividades do projeto (momentos
formativos, focus group e reuniões de trabalho) conforme
tabela de preços em vigor pela FCL - 799,10 EUR (valor para
cada 1/2 dia (4 horas) 70EUR+ 23% iva - previsão de 5
momentos presenciais + 1 dia sala A para evento final).
Estágio curricular, com pelo menos 300 horas alocadas ao
projeto (5h por dia, 21 dias por mês, 3 meses), num valor
de 1512 EUR (Cálculo do valor hora de trabalho dos
voluntários, conforme referência: VHTV = [SMN x (1+taxa
TSU)] : 22 : 7. VHTV' significa 'Valor hora do trabalho
voluntário', 'SMN' - 'Salário mínimo nacional' em vigor, ao
qual acresce, em fórmula, o valor da 'TSU' - Taxa Social
Única em vigor. Valor hora: 5,04EUR)
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio

Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres
Não financeiro
1680 EUR
Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do
projeto - participação em reuniões de planeamento e
avaliação, mobilização de atores estratégicos,
encaminhamento de situações, apoio disseminação.
RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 20EUR = 1680,00 EUR
Agrupamento de Escolas de Alvalade
Não financeiro
1680 EUR
Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do
projeto - participação em reuniões de planeamento e
avaliação, mobilização de atores estratégicos,
encaminhamento de situações, apoio disseminação.
RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 20EUR = 1680,00 EUR
Agrupamento de Escolas Alto do Lumiar
Não financeiro
1680 EUR
Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do
projeto - participação em reuniões de planeamento e
avaliação, mobilização de atores estratégicos,
encaminhamento de situações, apoio disseminação.
RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 20EUR = 1680,00 EUR
Junta de Freguesia de Alvalade
Não financeiro
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Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

1680 EUR
Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do
projeto - participação em reuniões de planeamento e
avaliação, mobilização de atores estratégicos,
encaminhamento de situações, apoio disseminação.
RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 20EUR = 1680,00 EUR
Junta de Freguesia de Penha de França
Não financeiro
1680 EUR
Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do
projeto - participação em reuniões de planeamento e
avaliação, mobilização de atores estratégicos,
encaminhamento de situações, apoio disseminação.
RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 20EUR = 1680,00 EUR
Junta de Freguesia de Santa Clara
Não financeiro
1500 EUR
Alocação de tempo de RH para apoio ao desenvolvimento do
projeto - participação em reuniões de planeamento e
avaliação, mobilização de atores estratégicos,
encaminhamento de situações, apoio disseminação.
RH 1 dia/mês (7h) * 12 * 17,86EUR = 1500,00 EUR
Associação Renovar a Mouraria
Não financeiro
200 EUR
Utilização de salas para as atividades do projeto (focus
group e reuniões de trabalho) 200EUR (valor para cada 1/2
dia (4 horas) 50EUR - previsão de 4 momentos presenciais).

TOTAIS
Total das Actividades

49967 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

13812 EUR

Total do Projeto

63779 EUR

Total dos Destinatários

2430



