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1 - Enquadramento 

 

A Rede DLBC Lisboa é uma associação sem fins lucrativos criada em 2015 com a missão de: 

 

“desenvolver modelos eficazes de cogovernação local da cidade que favoreçam a implementação de ações 

articuladas entre os sectores social, educativo, cultural, da saúde e económico para fomento da inclusão e 

coesão social, do emprego e da educação em territórios desfavorecidos em contexto urbano do concelho de 

Lisboa” 

 

e procura promover: 

 

“dinâmicas de cidadania baseadas na iniciativa colaborativa dos residentes e das organizações de base local, 

agentes económicos, profissionais ou técnicos e administração pública, orientadas para a conceção, 

implementação e gestão de ações de desenvolvimento local de resposta a necessidades diagnosticadas nas e 

pelas (suas) comunidades locais.” 

 

São atribuições da Rede DLBC Lisboa: 

“elaborar, desenvolver e atualizar a estratégia de DLBC concertada entre os seus associados em conformidade 

com os diagnósticos provenientes dos locais e de base comunitária; estabelecer metas e objetivos para as ações 

que assegurem as necessidades identificadas pelas comunidades locais, bem como a sua monitorização e 

avaliação; promover a troca e partilha de recursos e experiências entre associados e parcerias locais e assegurar 

e promover ações que cubram e se distribuam equitativamente pelos territórios e carências diagnosticadas na 

cidade.” 

 

Neste sentido, e na sequência da aprovação da candidatura ao Portugal 2020 - Estratégia para o 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária, que visa especialmente promover, em territórios específicos, a 

concertação estratégica e operacional entre parceiros, orientada para o emprego, a educação/formação e a 

inclusão social, em coerência com o Acordo de Parceria – Portugal 2020 - e no quadro da prossecução dos 

objetivos da Estratégia Europa 2020, procurar-se-á contribuir para a redução da fratura socio-urbanística 

identificada na cidade de Lisboa, através de três vertentes: 

 

• Aumento dos níveis de emprego e dinamização dos tecidos económicos locais; 

• Elevação dos níveis de qualificação escolar; 

• Erradicação da pobreza. 
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Este Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020 está estruturado de a forma a garantir a continuidade 

institucional e estratégica da Rede DLBC Lisboa como definido nos seus objetivos estatutários. 

O Plano de Ação para 2020 tem ainda como objetivos específicos: 

 

• Potenciar a cooperação: InterGAL ao nível Urbano, Regional, Nacional e Europeu; 

• Negociar formas de cooperação e de apoio direto da Comissão Europeia aos GAL Urbanos; 

• Diversificar as fontes de financiamento de forma a garantir a segurança orçamental e continuidade da 

estrutura após 2020; 

• Criar mecanismos de apoio à sustentabilidade dos projetos, com acompanhamento dos mesmos após 

o seu financiamento; 

• Criar um diálogo estruturado e aplicar junto dos associados da Rede instrumentos de avaliação e 

monitorização da prática organizacional da Rede DLBC Lisboa; 

• Promover a participação dos associados e dos intervenientes locais através de uma plataforma de 

comunicação e de processos de animação e dinamização territorial; 

• Defender a projeção, credibilidade, prestígio e idoneidade da Associação junto de parceiros e da 

sociedade civil; 

• Assumir um papel de interlocutor entre os atores da economia social e entidades de financiamento, 

quer sejam entidades privadas, públicas e do terceiro sector, nacionais e internacionais; 

• Desenvolver, operacionalizar e avaliar a implementação da EDL com a participação dos associados na 

elaboração de projetos e nas decisões a tomar. 

 

2 - Programa 

 

É função fundamental da Rede DLBC Lisboa, na qualidade de Grupo de Ação Local (GAL) de modelo associativo 

com funções delegadas de gestão intermédia FEDER e FSE pelas respetivas Autoridades de Gestão, gerir, 

operacionalizar e monitorizar a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) aprovada, 

designadamente no cumprimento das metas e concretização dos resultados contratualizados. 

O sucesso da EDL decorre dos mecanismos de proximidade e participação direta dos agentes e comunidades 

locais dos territórios identificados na elaboração e execução das operações a financiar, apoiados pelos recursos 

do GAL de forma a assegurar a proporcional contribuição de cada operação. 

 

Parte substancial dos recursos são aplicados no acompanhamento permanente das operações DLBC 

financiadas, designadamente em: 
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• Mobilização e informação dos agentes locais sobre as carências e oportunidades identificadas com 

referência a boas-práticas concretas; 

• Suporte qualificado à elaboração e implementação de operações; 

• Monitorização de indicadores e correção de desvios. 

 

Conforme o contratualizado com o POR Lisboa, as atividades a desenvolver passam por: 

 

• Elaboração, desenvolvimento e gestão das Medidas/Concursos de financiamento DLBC; 

• Mecanismos de apoio e suporte aos associados na elaboração e implementação de projetos; 

• Plano de Formação e Capacitação/Ação dos associados para o Desenvolvimento da EDL; 

• Eventos de animação local; 

• Infraestruturas e mecanismos partilhados de alavancagem dos projetos e associados; 

• Avaliação e Monitorização da Implementação da EDL. 

 

2.1 – AT/FSE – Custos Operacinais  

 

Os custos operacionais da Assistência Técnica têm uma comparticipação de 100% até março 2020 com um 

financiamento total aprovado de 589.790,05€. A proposta de orçamento para 2020, retifica o planeamento 

original contratualizado, aplicando os valores remanescentes após dezembro 2019 (previstos) e da 

reprogramação da operação até 31 de dezembro de 2020. 

 

Esta verba destina-se essencialmente a cobrir os custos de atividade permanente, conforme tabela abaixo: 

 
 

Custos da Operação 2017 2018 2019 2020 Total 

  Executado Executado Previsão Por executar   

2. Encargos com formadores e Consultores 0,00 € 3 876,35 € 11 183,75 € 44 265,50 € 59 325,60 € 

2.2. Formadores externos 0,00 € 0,00 € 597,99 € 17 252,01 € 17 850,00 € 

2.3. Consultores 0,00 € 3 876,35 € 10 585,76 € 27 013,49 € 41 475,60 € 

3. Encargos com pessoal afeto à operação 25 783,41 € 126 298,16 € 145 831,73 € 176 466,52 € 474 379,82 € 

3.1. Remunerações com pessoal interno 25 747,46 € 124 263,71 € 133 318,61 € 170 295,21 € 453 624,99 € 

3.3. Outros encargos 35,95 € 2 034,45 € 12 513,12 € 6 171,31 € 20 754,83 € 

4. Deslocações e estadias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 400,00 € 8 400,00 € 

9. Rendas, Alugueres e Amortizações 471,34 € 10 911,08 € 17 037,05 € 5 693,62 € 34 113,09 € 

11. Encargos gerais com a operação 331,39 € 2 262,34 € 5 164,94 € 5 812,87 € 13 571,54 € 

Total: 26 586,14 € 143 347,93 € 179 217,47 € 240 638,51 € 589 790,05 € 

%  4,51% 24,30% 30,39% 40,80% 100,00% 
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2.2 – AT/FEDER – Animação Territorial  
 
Os custos de animação territorial da Assistência Técnica têm uma comparticipação de 50%. Visa a promoção, 
suporte e capacitação dos associados, limitado à disponibilidade e/ou angariação de “capitais próprios” dos 
restantes 50%, sem contabilização de eventuais receitas. 
Em julho de 2019 foi submetida novamente a candidatura à AT FEDER, tendo sido aprovada com um financiamento 
total aprovado de 245.000,00€ (correspondente ao orçamento total de 490.000,00€). A proposta de orçamento 
aqui apresentada é para 2020. 
 
No âmbito desta operação objetivos estratégicos propostos são: 
 

• Formação e Capacitação/Ação dos Associados; 

• Eventos de animação local; 

• Feiras e ações promocionais dos projetos e associados com oportunidades de angariação de receita; 

• Infraestruturas e mecanismos partilhados de alavancagem dos projetos e associados através de iniciativas 

como: Moeda Local/Comunitária, Fundo Social de Investimento nos Associados e Projetos, Crowd-Funding, 

Crowd-Sourcing, Votação e Participação online, Micro Crédito, Etc. 

 
O sucesso da execução desta operação depende da mobilização de capitais próprios e da articulação/parceria entre 
a Rede DLBC Lisboa, os seus associados e outros na construção de atividades elegíveis que, cumprindo os objetivos 
da operação, amplifiquem os objetivos, atividades e recursos já existentes. 
 
Esta verba destina-se essencialmente a cobrir os custos de atividades não-permanentes, conforme tabela abaixo, 
que identifica as rubricas de despesa e as tipologias aprovadas: 
 

 
3. Tipologias de ação 2020 (euros) FEDER (euros) % 

I Sessões de informação e de sensibilização para grupos; 29 050,00 14 525,00 5,9% 

II 
Workshops e seminários de divulgação direcionados para 
temáticas de cariz técnico; 

125 550,00 62 775,00 25,6% 

III Reuniões de trabalho bilaterais e apoio individualizado 87 050,00 43 525,00 17,8% 

IV 

Encargos com aquisição de serviços associados à animação 
territorial das ações previstas na Estratégia de 
Desenvolvimento Local (EDL), e ao fornecimento de informação 
e promoção da mesma EDL. 

248 350,00 124 175,00 50,7% 

  
490 000,00 245 000,00 100% 
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2.3 - Medidas/Concursos de financiamento de projetos 
 

A abertura de novos avisos para o FSE e FEDER, que deverão ser atribuídos até dezembro 2020, designadamente: 

 

• x de FSE, mais até x do Orçamento de Estado (para entidades sem fins lucrativos) – proposta de um único 

modelo de Aviso FSE de banda larga, enviada ao POR Lisboa (em anexo) 

• y FEDER (até 50% de comparticipação de projetos), em desenvolvimento uma proposta de articulação com 

programas de apoios públicos existentes (por exemplo BIP/ZIP). 

 

2.4 Centro de Recursos 

 

A Rede DLBC Lisboa está a negociar com a CML, a criação de um Centro de Recursos para o Desenvolvimento Local 

de Lisboa, associado à gestão de instalações municipais destinadas ao DLBC, decorrente do financiamento PEDU 

(Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) e que deverá estra pronto até ao verão de 2020. 

 

3 – Outras iniciativas 

 

3.1. Com.Unity.Lab. 

O Com.Unity.Lab é um projeto "URBACT Transfer Networks” no qual o Município de Lisboa é o Lead Partner e 

consiste na transferência da Boa Prática Lisbon Local Development Strategy for Neighbourhoods or Areas of Priority 

Intervention (BIP/ZIP): an integrated toolbox. A Rede DLBC Lisboa participou em 2019 em atividades à nível 

nacional e internacional, na qualidade de entidade perita nas áreas de Desenvolvimento Local de Base Comunitária 

e de comunicação estratégica e operacional. A Rede DLBC Lisboa assume, também, o papel de animador e 

consultor da ULG (Urbact Local Group). Estas atividades são suportadas diretamente pelo Município de Lisboa e 

pelo URBACT. 

 

3.2. Foodwave 

 

O projeto Foodwave será implementado em 17 países, 16 na União Europeia e um na América do Sul, Brasil, 

durante 4 anos. O consórcio é bastante alargado e diversificado quanto à sua natureza (entidades públicas – 17, 

organizações da sociedade civil – 8 e agências especializadas - 4).  

 

A ampla distribuição geográfica representa um verdadeiro valor para o objetivo proposto: permite a difusão da 

mensagem para milhões de pessoas e um impulso para o debate e reflexão sobre as alterações climáticas e suas 
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repercussões na vida das pessoas, do planeta e em contextos urbanos. Diferentes culturas e tradições estarão 

ligadas ao objetivo comum da criação de uma consciência comum sobre sistemas alimentares sustentáveis e 

mudanças climáticas, dando vida a uma comunidade de ativistas, jovens e demais entidades. 

 

A diversidade de parceiros, de facto, criará espaços de participação, destinados principalmente aos jovens e 

aproximará as cidades de seus cidadãos e cidadãs, estabelecendo novas oportunidades de diálogo e novas 

maneiras de viver o espaço urbano. Melhores ligações entre as agências especializadas e as organizações da 

sociedade civil também podem levar a sinergias virtuosas, que continuarão muito além da vida útil do projeto e 

beneficiará as cidades envolvidas no projeto no esforço geral de combate às alterações climáticas. 

 

Financiamento: 184 853€ 
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