12 de Maio de 2020

Caros amigos

Conseguimos finalmente antever o cumprimento do objetivo que motivou a criação da Rede
há já 5 anos. Prevemos conseguir agora, entre o FSE-DLBC, o FEDER-DLBC e o BIP/ZIP-CML, que
sejam financiados em 2020 projectos nestes territórios num total superior a 5,5M€.
As notícias que agora vos comunicamos traduzem-se numa enorme oportunidade mas
também numa responsabilidade acrescida pelo contexto actual que tenderá a afetar
particularmente as comunidades mais fragilizadas de Lisboa com as quais trabalhamos.
Temos pela frente meses muito exigentes de trabalho, cooperação e inovação para colocar
estes financiamentos ao serviço destas comunidades e das suas carências acrescidas nas
áreas do emprego, da educação e da inclusão, alavancando as nossas competências e
empenho com o envolvimento de todos, mas também para a credibilidade futura das nossas
Organizações e do modelo “DLBC”.
Estas três linhas de apoio têm regras e calendários específicos que devem ser apreendidos por
todos, de forma a melhor planear a actividade dos próximos anos rentabilizando as
complementaridades de cada uma.
Estamos a preparar um conjunto de sessões de apresentação e de trabalho com os associados,
com início já neste mês de Maio, para aprofundar estas matérias e apoiar os associados na
preparação e submissão das respectivas candidaturas:

1º - AVISOS FINANCIAMENTO DLBC LISBOA
Este processo é organizado em quatro Concursos territoriais, agrupando os “BIP/ZIP” das
zonas Centro, Ocidental/Centro Histórico, Norte e Oriental para projectos de carácter local,
e um Concurso geral para projectos de carácter transversal (5 avisos em anexo), para
financiamento de projetos com implementação até dezembro de 2023 com as seguintes
dotações específicas:
Concursos

Pop.Res.

%

FSE

OSS

Centro

23,433 18%

205,595.25 €

205,595.25 €

Ocidental / Centro Histórico

30,022 23%

263,405.48 €

263,405.48 €

Norte

31,831 24%

279,277.19 €

279,277.19 €

Oriental

45,599 35%

400,074.16 €

400,074.16 €

Geral

130,885

NA

287,088.02 €

287,088.02 €

1,435,440.12 € 1,435,440.12 €

Totais

411,190.50 €
526,810.96 €
558,554.39 €
800,148.33 €
574,176.05 €
2,870,880.23 €

Colocamos assim a totalidade da dotação FSE da EDL da Rede DLBC Lisboa, atribuindo 20%
para o concurso geral e distribuindo os restantes 80% de forma proporcional à população

respectiva das quatro zonas. O financiamento, para as organizações sem fins lucrativos, será
assegurado em 50% pelo Fundo Social Europeu e 50% (automáticos) pelo Orçamento da
Segurança Social.
Estes concursos decorrerão em simultâneo com prazo de submissão de candidaturas previsto
até Julho, o calendário final dependerá da publicação no “Balcão 2020” pelo
PORLisboa/CCDR, com seleção e aprovação final até Dezembro de 2020.

2º - PROGRAMA MUNICIPAL BIP/ZIP 2020
A Rede DLBC Lisboa tem estado a articular com a CML a preparação deste programa e em
conjunto com o PORLisboa a preparar o reforço do programa BIP/ZIP 2020 com cerca de 1M€
do FEDER-DLBC. Este programa deverá ser lançado nas próximas semanas, nos termos
habituais, e com prazo de submissão previsto para junho.

3º - CENTRO DE RECURSOS DLBC LISBOA
Estamos a trabalhar em conjunto com a CML na criação de um Centro de Recursos para o
Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa ainda em 2020, a instalar num
equipamento da CML sob gestão da Rede DLBC Lisboa, que integrará um conjunto de serviços,
equipamentos e instalações para usufruto partilhado das organizações e dos seus projectos.

P’ Órgãos Sociais e Equipa Técnica da Rede DLBC Lisboa
Rui Franco (presidente da direção)
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