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Candidatura para o mandato 2020/21 aos Órgãos Sociais da 

Rede DLBC Lisboa 
Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa 

- acto eleitoral de 22 de Janeiro de 2020 - 

 

Lista “A” 
 

Candidatura à Mesa da Assembleia Geral: 

 

 

Candidatura à Direcção: 

 

 

Candidatura ao Conselho Fiscal: 

 

  

CARGO ASSOCIADO Nº NIPC REPRESENTANTE

Presidente Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 015 500745471 Diogo Mateus

1.º Secretário Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa 038 505985748 Albano Ginja

2.º Secretário
Associação Sócio Cultural e Recreativa de Melhoramentos da 

Penha de França – Os Fidalgos da Penha
067 510341616 Gabriela Garcia

Suplente Clube Intercultural Europeu 034 505057042 José Brito Soares

Suplente Palco de Sombras Lda 040 508587352 José Luiz Fernandes

CARGO ASSOCIADO Nº NIPC REPRESENTANTE

Presidência Município de Lisboa 002 500051070 Rui Franco

Vice-presidência Associação CLIPRD 066 510372643 José Almeida

Tesoureira Animar – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local 049 503169030 Jorge Claro

Vogal Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal, Associação 018 502866896 Isabel Lourinho

Vogal Milacessos – Coop. Serviços e Solidariedade Social 071 510703658 Pedro Freire

Suplente Associação Renovar a Mouraria 118 508519667 Filipa Bolotinha

Suplente Associação Locals Approach 061 513285857 Goncalo Folgado

CARGO ASSOCIADO Nº NIPC REPRESENTANTE

Presidência AMBA - Associação de Moradores da Freguesia da Misericórdia 170 509822037 Luís Paisana

Vogal Freguesia do Beato 043 507401778 Hugo Santamarta

Vogal Instituto de Apoio à Criança 013 501377662 Matilde Sirgado

Suplente Crescer – Associação de Intervenção Comunitária 011 505483599 Américo Nave

Suplente Orientar – Associação de Inovação para a Mudança 142 510044700 Lurdes Macedo
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Programa de acção para o mandato 2020/2021 

 

A constituição da Rede DLBC Lisboa – Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de 

Lisboa, no início de 2015 representou um desenvolvimento histórico no empoderamento da sociedade civil 

e da democracia participativa na cidade de Lisboa. 

Em resposta ao Regulamento Europeu “DLBC” de constituição de estruturas locais para a gestão participada 

do FEDER e FSE, tivemos a capacidade de reunir 170 organizações até hoje, grandes e pequenas, públicas e 

privadas, numa Associação democrática onde todas têm o mesmo voto. 

Demonstrámos capacidade de construção e consensualização na aprovação de uma Estratégia de 

Desenvolvimento Local para os territórios e comunidades mais desfavorecidos de Lisboa focada na 

intervenção local na promoção do emprego, da educação e da inclusão, com um modelo de governança 

transparente e participado. 

Esta ambição de mudança enfrentou, como seria fácil de prever, enormes resistências e atrasos, tendo sido 

necessários mais de 2 anos de duras negociações para em Setembro de 2017 ver aprovado o financiamento 

da nossa actividade e chegar a 2020 ainda com a maior parte dos fundos por atribuir. 

Muitos outros desistiram pelo caminho, só a dimensão das nossas forças e influências somadas permitiram 

chegar aqui. 

Acreditamos ter finalmente reunido as condições para, neste mandato, conseguir lançar, atribuir 

financiamento adequado e apoiar a implementação dos projectos dos associados nos territórios, tendo a 

Rede DLBC Lisboa já este mês de Janeiro visto aprovado pela nova direcção do POR-Lisboa/CCDR e submetido 

à ADC a nossa minuta de Aviso FSE (apresentada em Assembleia Geral) e acordado com o Município de Lisboa 

e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa os apoios necessários para assegurar os 50% de “capitais próprios” 

que viabilizarão a implementação do financiamento FEDER quer nos projectos dos associados, quer na 

animação territorial da Rede ao serviço dos associados. 

Foi também ainda acordado este mês, por proposta da Rede, com os restantes GAL da Região e a nova 

direcção do POR-Lisboa/CCDR, o reforço do financiamento da EDL e da nossa Assistência Técnica que 

assegurará o funcionamento até ao final do Quadro Comunitário (Dezembro 2022). 

Esta candidatura conhece bem as dificuldades que as organizações têm enfrentado e o desalento que todo 

este histórico provoca mas estamos convictos de que terá valido a pena todo este trabalho e de que 

iniciaremos agora um periodo de afirmação e resposta às expectativas. 

Temos para o mandato 2020/21 o desafio de provar sermos capazes de implementar a nossa visão de forma 

mais eficaz que os modelos tradicionais de financiamento europeu, num prazo e regras apertadas, que nos 
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coloquem no final deste quadro europeu, em condições de ver reforçados o nosso financiamento, áreas de 

intervenção e a nossa autonomia. 

1. Concursos de Financiamento DLBC aos projectos/associados: 

Estando demonstrada a inaquação do modelo “SI2E” e finalmente aprovada pela nova direcção do POR-

Lisboa/CCDR e submetido à Agência para o Desenvolvimento & Coesão (AD&C) a nossa minuta de Aviso 

FSE PI 9.6 com OE 9.1.2 (apresentada em Assembleia Geral) que permitirá financiar a 100% projectos de 

intervenção local promovidos por organizações sem fins lucrativos nas áreas da inclusão, emprego e 

formação, apresentaremos em Assembleia Geral uma proposta de afectação da totalidade do FSE/DLBC já 

contratualizado (2x1,2M€=2,4M€) num conjunto de concursos paralelos, por tipologia de território e com 

participação de cada comunidade de residentes na decisão, até março de 2020. 

Estamos já a negociar com o POR-Lisboa e o Município de Lisboa um mecanismo de articulação entre o 

FEDER/DLBC contratualizado (1M€), formalmente limitado em até 50% de comparticipação, e programas 

como o BIP/ZIP, que permitirá aplicar este financiamento já em 2020 no reforço dos projectos das 

organizações no território. 

Negociaremos ainda com o POR-Lisboa o reforço daquelas dotações originais (FSE e FEDER) com o 

remanescente não executado da região (6M€ por atribuir e até 10M€ por executar) para atribuição ainda 

em 2020 e execução até 2022. 

2. Serviços e actividades da Rede aos Associados: 

O conjunto de serviços e actividades aos associados e projectos serão assegurados com o financiamento da 

Assistência Técnica DLBC – FSE/FEDER já contratualizadas e complementadas com os apoios do Município 

de Lisboa e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e as receitas próprias. 

Funcionamento e actividades permanentes 

• Centro de recursos e instalações para projectos e associados (contrato de gestão de equipamento); 

• Equipa Técnica de gestão, comunicação, suporte aos projectos e associados, etc; 

• Avaliação Externa Independente dos concursos de financiamento (júri de peritos e população alvo); 

• Investimento em actividades de comunicação com e entre os associados e de suporte activo aos 

associados na concepção de candidaturas aos novos financiamentos DLBC. 

Outras iniciativas e actividades 

• Formação e Capacitação/Acção dos Associados; 

• Eventos de animação local; 

• Feiras e acções promocionais dos projectos/associados e oportunidade de receita; 

• Infra-estruturas e mecanismos partilhados de alavancagem dos projectos/associados como: Moeda 

Local/Comunitária, fundo social de investimento nos projectos, crowdfunding, crowdsourcing, 

votação/participação online, micro-crédito, etc. 


