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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 acções 

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 concepção, 

implementação e gestão de acções de desenvolvimento local de resposta a necessidades diagnosticadas nas e pelas 

(suas) comunidades locais.” 
 
São atribuições da Rede DLBC Lisboa: 

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

com os diagnósticos provenientes dos locais e de base comunitária; estabelecer metas e objectivos para as acções 

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 

acções 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 fractura 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. 
 
Conforme proposto no Programa Eleitoral/Plano de Acção, os Órgãos Sociais eleitos defendem a realização das 

actividades propostas no presente documento tendo por base os seguintes princípios de actuação: 
 

• Participação democrática dos associados e dos cidadãos e cidadãs; 

• Promoção do trabalho em rede e em parceria entre os intervenientes; 

• Criação de oportunidades em lógica de igualdade para todos os membros; 

• Garantia de uma actuação que promova os interesses dos associados; 

• Transparência e comunicação dos actos e actividades da Rede DLBC Lisboa; 

• Segurança administrativa e orçamental; 

• Segregação de funções: Associados eleitos não prestam serviços; Equipa técnica ao serviço dos associados; 

Avaliação de candidaturas a financiamento externo independente e pelos cidadãos; 

• Envolvimento participado da comunidade e academia na reflexão estratégica. 
 

O Plano de Acção para 2019 tem ainda como objectivos específicos: 
 

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

• Negociar formas de cooperação e de apoio directo 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 projectos, com acompanhamento dos mesmos após o 

seu financiamento; 
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• 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 projecção, credibilidade, prestígio e idoneidade da Associação junto de parceiros e da 

sociedade civil; 

• Assumir um papel de interlocutor entre os actores 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 projectos e nas decisões a tomar. 

 

2 - PROGRAMA DLBC 
 
É função fundamental da Rede DLBC Lisboa, na qualidade de Grupo de Acção Local (GAL) de modelo associativo 
com funções delegadas de gestão intermédia FEDER e FSE pelas respectivas 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: 
 

• 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. 
 
De forma a dar continuidade às actividades iniciadas em Setembro 2017 e a cumprir os objectivos da EDL, 

nomeadamente a criação de 30 postos de trabalho, as principais actividades propostas e enquadradas nos planos 

e Assistência Técnica (AT), FSE para as actividades permanentes e FEDER para as actividades não-permanentes, 

são: 
 

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

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

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

• Eventos de animação local; 

• Feiras e acções promocionais dos projectos e associados com oportunidades de angariação de receita; 

• Infra-estruturas e mecanismos partilhados de alavancagem dos projectos e associados; 

• Avaliação e Monitorização da Implementação da EDL. 
 

2.1 – AT/FSE - CUSTOS OPERACIONAIS 
 
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 2019, rectifica o planeamento 

original, face à execução prevista em 2018, redistribuindo o remanescente em 2019 e até março 2020 pela 

proporção da actividade prevista. 
 
Esta verba destina-se essencialmente a cobrir os custos de actividade permanente, conforme tabela abaixo: 
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Custos da Operação 
2017 
(9/36) 

2018 
(12/36) 

2019 
(12/36) 

2020 
(3/36) 

Total 
(36 meses) 

  Contratualizado Executado Contratualizado Aprovado A.Geral Execução Prevista Contratualizado Proposta AG Contratualizado Proposta AG Contratualizado 

2. Encargos com formadores e Consultores 25 378,50 € 0,00 € 18 384,00 € 36 432,00 € 5 000,00 € 12 849,00 € 43 865,60 € 2 714,10 € 10 460,00 € 59 325,60 € 

2.2. Formadores externos 6 375,00 € 0,00 € 5 100,00 € 7 650,00 € 0,00 € 5 100,00 € 13 770,00 € 1 275,00 € 4 080,00 € 17 850,00 € 

2.3. Consultores 19 003,50 € 0,00 € 13 284,00 € 28 782,00 € 5 000,00 € 7 749,00 € 30 095,60 € 1 439,10 € 6 380,00 € 41 475,60 € 

3. Encargos com pessoal afeto à operação 135 271,39 € 25 783,41 € 175 030,11 € 179 923,96 € 130 289,47 € 134 004,06 € 254 565,17 € 30 074,26 € 63 741,77 € 474 379,82 € 

3.1. Remunerações com pessoal interno 128 925,72 € 25 747,46 € 167 211,36 € 169 051,44 € 127 551,47 € 128 394,92 € 239 656,30 € 29 092,99 € 60 669,76 € 453 624,99 € 

3.3. Outros encargos 6 345,67 € 35,95 € 7 818,75 € 10 872,52 € 2 738,00 € 5 609,14 € 14 908,88 € 981,27 € 3 072,00 € 20 754,83 € 

4. Deslocações e estadias 2 800,00 € 0,00 € 2 800,00 € 4 200,00 € 2 000,00 € 2 800,00 € 5 960,00 € 0,00 € 440,00 € 8 400,00 € 

9. Rendas, Alugueres e Amortizações 8 695,90 € 471,34 € 11 275,24 € 13 651,24 € 10 000,00 € 11 275,24 € 19 364,72 € 2 866,71 € 4 277,03 € 34 113,09 € 

11. Encargos gerais com a operação 3 819,42 € 331,39 € 5 092,63 € 5 884,51 € 4 000,00 € 3 812,90 € 7 392,12 € 846,59 € 1 848,03 € 13 571,54 € 

Total: 175 965,21 € 26 586,14 € 212 581,98 € 240 091,71 € 151 289,47 € 164 741,20 € 331 147,62 € 36 501,66 € 80 766,83 € 589 790,05 € 

% de anualização do orçamento: 29,8% 4,5% 36,0% 40,7% 25,7% 27,9% 56,1% 6,2% 13,7%                         100,0% 
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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%, por financiamento privado ou quotização dos associados, sem contabilização de eventuais receitas. 
Com a previsão de abertura de um novo aviso em 2019, integra-se a hipótese de transferir o financiamento total 
aprovado de 245.000,00€ (correspondente ao orçamento total de 490.000,00€) para o novo aviso. A proposta de 
orçamento apresentada decorre do 01/07/2019 até o 31/12/2020 
 
Nos termos do programa eleitoral, propomos como objectivos estratégicos desta operação: 
 

• Formação e Capacitação/Acção dos Associados; 

• Eventos de animação local; 

• Feiras e acções promocionais dos projectos e associados com oportunidades de angariação de receita; 

• Infra-estruturas e mecanismos partilhados de alavancagem dos projectos e associados através de 

iniciativas como: Moeda Local/Comunitária, Fundo Social de Investimento nos Associados e Projectos, 

Crowd-Funding, Crowd-Sourcing, Votação e Participação online, Micro-Crédito, Etc. 
 
Esta verba destina-se essencialmente a cobrir os custos de actividades não-permanentes, conforme tabela abaixo, 

que identifica as rubricas de despesa e as tipologias aprovadas: 

 

 

2.3 - MEDIDAS/CONCURSOS DE FINANCIAMENTO DE PROJECTOS 
 
Concurso SI2E (aprovado em Assembleia Geral e validado pela Autoridade de Gestão) 
 
1 - Avaliação de mérito das candidaturas da segunda fase por Júri externo (por sorteio da bolsa de peritos); 
2 - Suporte técnico e eventual verificação da execução dos projectos pela Equipa Técnica. 
 
Abertura de novos concursos 
 
1 - Desenvolvimento de Propostas de Medidas/Concursos para o FSE e para o FEDER com participação dos 

associados interessados e em conjunto com outros GALs Urbanos de Lisboa e com a Federação de GALs rurais; 

2 - Articulação dos termos das Medidas/Concursos com o POR Lisboa e AD&C, em parceria com os restantes GAL 

Urbanos de Lisboa; 

3 - Deliberação de novas Medidas/Concursos pela Assembleia Geral. 
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Processo de Avaliação de Candidaturas 
 
1 - Elaboração de Manual de Avaliação de Candidaturas; 
2 - Constituição da Bolsa de avaliadores para Júri e mecanismos de participação dos residentes; 
3 - Sessão de preparação com os avaliadores. 
4 - Avaliação de mérito das candidaturas; 
5 - Suporte técnico e eventual verificação da execução dos projectos pela Equipa Técnica. 

 

3 - PROJECTOS INDIVIDUAIS 
 
3.1 - PROJECTO MOOC DYS - ERASMUS + Coordenador: SCS LogoPsyCom (Bélgica) 

Este é um projeto que resulta de uma parceria entre a Rede DLBC Lisboa e a Palco de Sombras. 
 
Data de início: Outubro 2017 - Data de conclusão: Setembro 2019 
 
Parceiros: Universitatea din Pitesti (Roménia), Kentro Diaforodiagnoshs, Diagnoshs, Kai Yposthrixh Eidikon 

Ekpaideftikon Anagon (Grécia), Civiform - società cooperativa sociale (Itália), Rhéatis-Formation 3.0 (França) 
 
Objetivos: O Programa Erasmus+ contribui para: 
 

• os objetivos da Estratégia Europa 2020, incluindo o grande objetivo em matéria de educação; 

• os objetivos do Quadro Estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação 

2020 («EF 2020»), incluindo os correspondentes critérios de referência; 

• o desenvolvimento sustentável de Países Parceiros o domínio do ensino superior;  

• os objetivos gerais do «Quadro renovado da cooperação europeia no setor da juventude» (2010-2018); 

• o objetivo de desenvolvimento da dimensão europeia no desporto, em particular no desporto de base, em 

consonância com o plano de trabalho da UE para o desporto; 

• a promoção dos valores europeus, nos termos do artigo 2.o do Tratado da União Europeia; 
 
Orçamento: 
 
Financiamento: Total: 26 670 € 
A executar em 2019: 10 668 €  
 
3.2 - PROJECTO WISE – Europe for Citizens 
 
Data de início: Dezembro de 2017 - Data de conclusão: Agosto de 2019 
 
Parceiros: ALDA – The European Association for Local Democracy, The Italian Council of the European Movement 

(CIME) is the "European house". 
 
Objetivos:  

• Contribuir para a compreensão dos cidadãos da União, da sua história e da sua diversidade. 

• Fomentar a cidadania europeia e melhorar a participação cívica e democrática à nível europeu. 

• Sensibilizar para a lembrança dos valores comuns, da história e dos objectivos da União: promover a paz; 
os seus valores e o bem-estar de seu povo 

• Estimular o debate, a reflexão e as redes de desenvolvimento. 

• Incentivar a participação democrática e cívica a nível da União, desenvolvendo o conhecimento do cidadão 
sobre o processo de elaboração de políticas da União e a implicação social e intercultural, assim como o 
voluntariado a nível europeu. 

• Compreender e debater o eurocepticismo. 

• Combater a estigmatização dos imigrantes e criar narrativas contrárias a este fenómeno 

• Fomentar o diálogo intercultural e a compreensão mútua. 

• Debater sobre o futuro da Europa. 
 
Financiamento Total: 16 300 € 
A executar até 2019: 8 150 €. 
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3.2 – CANDIDATURAS EM CURSO: 
 
Estão em fase de elaboração e a aguardar aprovação ou assinatura de contrato outros projectos que, caso 

aprovados, poderão ainda ter execução em 2019. No âmbito destas candidaturas a Rede DLBC Lisboa é em certos 

casos entidade promotora, parceira ou prestador de serviços através da sua assistência técnica e peritagem na 

área. Apresenta-se aqui uma lista não exaustiva dos projectos:  

 

• Com.Unity.Lab (2ª Fase), com a finalidade de Liderar uma Rede de Transferência URBACT de 8 cidades, que 

disponibiliza recursos para transferir a Boa Prática Lisbon Local Development Strategy for Neighbourhoods 

or Areas of Priority Intervention (BIP/ZIP);  

• Projecto piloto respectivo à criação de uma Moeda Complementar Local / Comunitária, como mecanismo 

de alavancagem económica dos projectos e dos associados da Rede DLBC Lisboa– irá ser apresentado à 

Linha de Sustentabilidade do Turismo de Portugal; 

• Projecto integrado de criação de uma Moeda Complementar Local / Comunitária, como mecanismo de 

alavancagem económica dos projectos e dos associados da Rede DLBC Lisboa - irá ser apresentado ao 

Programa Urban Inovative Actions da U.E. 

• Projecto Communities in Place (CIP), com o objectivo geral de estabelecer uma rede europeia que promove 

abordagens locais de base comunitária para a inclusão social e a regeneração de bairros desfavorecidos - 

irá ser apresentado ao EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, Social Inclusion, Youth 

Employment and Poverty Reduction;  

• Projecto Food Wave - Empowering Urban Youth for Climate Action, com a finalidade de elevar o nível de 

conhecimento, consciência e implicação dos cidadãos relativamente a modelos de produção e consumo 

alimentar no âmbito da adaptação e da mitigação dos efeitos da alteração climática, irá ser apresentado 

ao Raising public awareness of development issues and promoting development education in European 

Union (DEAR) do Programa EUROPAID. 

 

4 - ORÇAMENTO GLOBAL PARA 2019 
 
 
 

ORÇAMENTO Geral 2019 

Projetos / Áreas Despesas Receitas Saldo 

Custos Operacionais FSE 331 147,62 € 331 147,62 € 0,00 € 

FEDER AT * 161 700,00 € 80 850,00 € -80 850,00 € 

MOOC's 9 921,24 € 10 668,00 € 746,76 € 

WISE 8 150,00 € 16 300,00 € 8 150,00 € 

Outros 1 500,00 € 73 453,24 € 71 953,24 € 

SALDO 512 418,86 € 512 418,86 € 0,00 € 
 
*Execução sujeita à obtenção de capitais próprios. 
 
 
Lisboa, 09 de Novembro de 2018 
 
Pela Direcção da Rede DLBC Lisboa, O Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
(Rui Neves Bochmann Franco) 
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ANEXO 1 
 

 
 
Rede DLBC Lisboa 
Relatório do Conselho Fiscal de 2018 
 

Para cumprimento dos Estatutos, vimos apresentar relatório da nossa actividade e emitir parecer sobre o Plano de 

atividades e orçamento 2019 apresentado pela Direção da Associação para o Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária de Lisboa – Rede DLBC Lisboa. 

O Plano de atividade e orçamento de 2019 vem no seguimento da estratégia definida pela Rede DLBC Lisboa e 

que tem vido a ser implementada e que o Conselho fiscal tem vindo a acompanhar quer pela presença em reuniões 

de Direção alargada e respetiva informação prestada, quer pela análise regular dos documentos contabilísticos e 

fiscais fornecidos. 

Como resultado é nossa convicção que o Relatório da Direção é suficientemente esclarecedor da actividade e tendo 

em consideração as verificações efectuadas, somos de parecer que seja aprovado o Plano de atividades e 

orçamento apresentado pela Direção da Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa 

– Rede DLBC Lisboa para o ano de 2019. 

Lisboa, 7 de novembro de 2018 

Pelo Conselho Fiscal 

 

 

 
 Luis Filipe Cardoso de Matos Paisana Silvino Correia 
 Famalis -Federação de Associaçoes de Moradores da AML Junta de Freguesia do Beato 

 Presidente Vogal 

 


