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1. Introdução 
 

A “Rede DLBC Lisboa – Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa” 

adopta como conceito de Comunidade o conjunto de actores constituído por residentes, 

profissionais/técnicos, organizações de base local, administração pública e agentes económicos, 

que se pretende organizada com a co-presença destes diferentes actores sociais para agir 

recíproca e colaborativamente na busca de resultados sustentados em relações/interacções de 

médio e longo prazo.  

Estas relações (da Comunidade) caracterizam-se pela “proximidade relacional”, isto é, assentam 

na capacidade de envolvimento dos seus actores em parcerias locais, caracterizadas por 

relações cooperativas baseadas na confiança e na identificação colectiva do bem comum. A 

relação de entreajuda entre parceiros, a par da confiança interpessoal que gera, faz da 

Comunidade um ambiente privilegiado para a inovação social. Associado à parceria de 

proximidade relacional estará a promoção da aprendizagem colaborativa entre operações da 

DLBC pela partilha de experiência (do processo) e que sirva de referência para comunicar, 

desenvolver e disseminar “boas práticas” de co-governação do desenvolvimento de base 

comunitária em meio urbano.  

Neste enquadramento, a Rede DLBC Lisboa pretende fomentar a colaboração em pé de 

igualdade e equitativa entre organizações de base local, da sociedade civil, da administração 

pública e do sector privado, fundada em relações de reciprocidade, nas quais recursos, 

capacidades e riscos são partilhados na prossecução de acções multidimensionais não 

alcançáveis por entidades isoladamente. 

 

É objectivo da Rede DLBC Lisboa transformar os sistemas e processos locais de co-governação 

local da cidade, tornando-os participados na resposta às necessidades identificadas localmente 

para o desenvolvimento de comunidades urbanas com a participação activa de todos os agentes 

que fazem e vivem a cidade (residentes, agentes económicos, profissionais ou técnicos, 

administração pública) na animação sócio-territorial (cultural, educativa, ambiental e 

económica) de zonas de intervenção prioritária, executada em parceria pelo conjunto daqueles 

agentes na procura de sustentar sistemas e processos locais que aumentem a qualidade de vida 

das comunidades urbanas mais excluídas.  

A Associação, sendo constituída por entidades com missões e intervenções diversificadas cuja 

actuação responde a necessidades transdisciplinares e transversais no tecido social de Lisboa, 

visa assim promover a coesão sócio-territorial da cidade, sustentada na intervenção em rede 

(multi-actores e multissectorial em cooperação ou colaboração), articulando áreas vitais da vida 
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económica e social, promovendo e potenciando o desenvolvimento local e comunitário da 

cidade de Lisboa. 

A inovação social desenvolvida pelos diversos associados nos últimos anos, constitui assim um 

autêntico capital social mobilizável para orientar futuras acções de intervenção nos diversos 

territórios da cidade. 

 

 

■ Visão 

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. 

 

■ Missão 

Desenvolver modelos eficazes de co-governação 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. 

 

■ Princípios 

a) Transparência; 

b) Participação; 

c) Convivência intercultural e cidadania de residência; 

d) Democracia deliberativa e participativa; 

e) Representatividade equitativa e igualitária; 

f) Relações de proximidade e iniciativas de base local; 

g) Capacitação; 

h) Concertação Estratégica de Desenvolvimento Local (EDL); 

i) Pertinência e eficácia das acções locais face ao diagnóstico e à EDL; 

j) Comunicação e aprendizagem; 

k) Subsidiariedade e responsabilização local; 

l) Sustentabilidade e partilha. 
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2. Áreas de actuação e objectivos  

A Rede DLBC Lisboa pretende desenvolver actividades de capacitação e de inovação social que 

assegurem as necessidades identificadas pelas comunidades locais, através da troca e partilha 

de recursos e experiências entre associados e parcerias locais, bem como a sua monitorização e 

avaliação, em diferentes áreas e que cubram e se distribuam equitativamente pelos territórios 

da cidade. 

 

Objectivos:  

 

1 - Utilizar de forma equilibrada a dotação resultante do concurso de financiamento DLBC em: 

a) Centro de Recursos aos associados (de suporte ao seu funcionamento e às intervenções 

locais); 

b) Formação e capacitação dos associados na elaboração de Planos de Desenvolvimento 

Local de Base Comunitária e na estruturação de Parcerias Locais; 

c) Implementação de projectos-piloto com impacto alargado no território DLBC ou de fácil 

replicação. 

 

2 - Candidatar a Rede DLBC Lisboa a outros financiamentos europeus e nacionais; 

 

3 - Negociar com a CML modelo de participação e linha de financiamento específico para o 

DLBC e GABIPs; 

 

4 - Desenvolver mecanismos de comunicação e de participação cidadã no desenvolvimento 

comunitário da Cidade; 

 

5 - Monitorizar e potencializar a recolha de indicadores sociais junto das organizações da Rede 

DLBC Lisboa (e outras), disponibilizando as mesmas, quer em plataformas já existentes quer 

em outros meios que se venham a criar; 

 

6 - Promover e sustentar estruturas/comissões específicas com autonomia emanadas da 

Assembleia Geral; 

 

7 - Promover o aprofundamento da interacção entre os associados; 
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8 - Instalar física, humana e tecnicamente a Rede DLBC Lisboa; 

 

9 - Alargar o território de intervenção à cidade, para além do definido na EDL ao Programa 

DLBC. 

 

As linhas de acção apresentadas neste plano, sendo amplas e genéricas, vão ao encontro do 

definido em programa eleitoral dos actuais Órgãos Sociais, contudo, e de modo a responder às 

necessidades do território e aproveitar as mais valias de cada uma das organizações, será 

enviado um questionário a cada um dos Associados de modo a recolher sugestões no que diz 

respeito a prioridades de actuação, tendo este levantamento repercussões posteriores nas 

acções específicas a desenvolver.  
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1.1. Actividades a desenvolver 

 

 

  

Observações:  

A parceria e articulação entre a Rede DLBC Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa, tendo em vista a instalação do Centro de Recursos, revela-se como um aspecto 

fulcral da estratégia a desenvolver para o desenvolvimento comunitário integrado da cidade.  

 

\ 

 

■ Instalar física, humana e 

tecnicamente a Rede DLBC Lisboa 

■ Suporte ao funcionamento dos 

associados e às intervenções locais 

de animação do território 

■ Promover acções de formação e 

de capacitação para os associados 

■ Realizar Encontros Temáticos 

■ Criar centros de recursos de 

bairro 

■ Monitorizar e potencializar a 

recolha de indicadores sociais 

junto das organizações da Rede 

DLBC Lisboa (e outras), 

disponibilizando as mesmas, quer 

em plataformas já existentes, quer 

em outros meios que se venham a 

criar. 

Responsável 

Fortalecer e 

consolidar a Rede 

DLBC Lisboa 

Criação e dinamização 

do Centro de Recursos 

Actividade Acções a realizar Objectivo 

■ Financiamento Programa 

DLBC 

■ Instalações e recursos 

humanos 

■Existência de comissões 

específicas para o 

desenvolvimento de acções 

concretas 

■ Plataformas digitais 

(página web, blog, 

facebook) 

Resultados 
Esperados 

Recursos 
necessários 

■ Rede DLBC 

instalada e a 

prestar suporte 

ao 

funcionamento 

dos seus 

associados 

 

■ Existência de 

página web e 

outras 

plataformas 

digitais que 

disponibilizem 

informação útil 

aos associados 

Órgãos Sociais da 

Rede DLBC Lisboa 

 

Grupo de 

Trabalho Centro 

de Recursos 

 

Associados 
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Observações:. Definição de um modelo de governação e estratégia de comunicação que favoreça a promoção de um desenvolvimento organizacional coeso e 

sustentável num ambiente de permanente articulação entre os diferentes actores sociais. 

 

 

 

■ Convocar Assembleias 

Gerais 

■ Realizar reuniões dos Órgãos 

Sociais 

■ Definir e elaborar um 

modelo organizativo 

funcional 

■ Promover o 

aprofundamento da 

interacção entre os 

associados 

■ Alargar o território de 

intervenção à cidade 

 

 

Promover o 

desenvolvimento 

organizacional 

■ Financiamento 

Programa DLBC 

■ Instalações e recursos 

humanos 

■ Existência de comissões 

específicas para o 

desenvolvimento de 

acções concretas 

■ Plataformas digitais 

(página web, blog, 

facebook) 

 

 

Fortalecer e 

consolidar a Rede 

DLBC Lisboa 

Órgãos Sociais da 

Rede DLBC Lisboa 

 

 

Associados 

■ Funcionamento 

regular da 

associação 

■ Acções 

promovidas pelos 

associados em 

parceria em 

diferentes zonas 

da cidade 

 

 

Responsável Actividade Acções a realizar Objectivo 
Resultados 
Esperados 

Recursos 
necessários 
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Observações:. Promoção de dinâmicas que promovam a criação e desenvolvimento de parcerias interinstitucionais de âmbito local, nacional e transnacional. 

 

 

 

 

Fortalecer e 

consolidar a Rede 

DLBC Lisboa 

Implementação de 

projectos-piloto 

■ Elaborar EDLs e promover 

parcerias locais 

■ Abrir concursos com 

financiamento para 

desenvolvimento de projectos 

piloto 

■ Candidatar a Rede DLBC Lisboa a 

outros financiamentos europeus e 

nacionais; 

■ Negociar com a CML modelo de 

participação e linha de 

financiamento específico para o 

DLBC e GABIPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Financiamento 

europeu, nacional e 

local  

■ Instalações e recursos 

humanos 

■ Existência de 

comissões específicas 

para o 

desenvolvimento de 

acções concretas 

■ Plataformas digitais 

(página web, blog, 

facebook) 

 

 

Órgãos Sociais da 

Rede DLBC Lisboa 

 

Grupo de Trabalho 

Projectos  

 

 

Associados 

■ EDLs em 

implementação 

 

■ Existência de 

projectos piloto 

com 

financiamento 

nacional e 

europeu 

 

 

Responsável Actividade Acções a realizar Objectivo 
Resultados 
Esperados 

Recursos 
necessários 
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1.2.  

1.3.  

1.4.  

1.5.  

1.6.  

1.7.  

1.8.  

1.9.  

1.10.  

1.11.  

 

 

 

Observações: Promoção de dinâmicas que promovam a criação e desenvolvimento de parcerias interinstitucionais de âmbito local, nacional e transnacional. 

 

 

 

 

 

Fortalecer e 

consolidar a Rede 

DLBC Lisboa 

Reforçar e diversificar o 

financiamento da Rede 

DLBC 

■  Candidatar a Rede DLBC Lisboa a 

outros financiamentos europeus, 

nacionais e locais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabelecer ligações com 

outras redes, iniciando 

processos de cooperação 

■  Iniciar processo de articulação 

dos GAL Urbanos 

■  Promover a constituição de 

uma Plataforma GAL: criar uma 

plataforma de trabalho 

constituída por representantes 

GAL de todas as vertentes 

(Urbano, Rural e Costeiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  Financiamento 

europeu, nacional e local  

■  Instalações e recursos 

humanos 

■  Existência de comissões 

específicas para o 

desenvolvimento de 

acções concretas 

■  Plataformas digitais 

(página web, blog, 

facebook) 

 

Órgãos Sociais da 

Rede DLBC Lisboa 

 

Grupo de Trabalho 

Projectos  

 

 

Associados 

 

Plataforma GAL 

 

■  Projectos em 

fase de 

implementação 

 

 

 

 

■  Existência de 

uma Plataforma 

GAL Urbano 

Responsável Actividade Acções a realizar Objectivo 
Resultados 
Esperados 

Recursos 
necessários 
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3. Modelo de Governação 
 

A Rede DLCB Lisboa funciona em rede e em parceria e pretende procurar respostas coordenadas 

para situações ou problemas identificados pelos seus parceiros., ou seja, pretende envolver as 

organizações e as comunidades locais no diagnóstico das suas próprias carências, bem como no 

planeamento, na gestão e na monitorização dos planos e intervenções que lhes sejam dirigidas. 

 

Neste modelo de parceria, são os Órgãos Sociais a assegurar a gestão e a representação oficial 

da associação. A estrutura central do GAL é exercida por este mesmo Órgão, assumindo funções 

de promoção, gestão, monitorização e suporte aos projectos que, mediante procedimentos 

concursais, serão desenvolvidos por (sub)parcerias locais de entre os associados e outros 

eventuais beneficiários nos territórios da EDL. Neste modelo organizacional, a avaliação dos 

projectos a financiar terá que ser sempre efectuada por um “Júri de peritos independentes” do 

Órgão de Gestão para cada concurso no âmbito da prossecução da EDL. 

 

A futura “Estrutura Técnica Local” deverá ser composta por técnicos nas áreas do DLBC 

seleccionados por concurso público e suportar o “Órgão de Gestão” nas funções de promoção, 

capacitação, formação, animação, monitorização, avaliação e suporte técnico aos projectos 

financiados no âmbito da prossecução da EDL. 
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4. Orçamento 
No momento em que é apresentado o Plano de Actividades para 2016, a única base concreta de 

receitas da Rede DLBC Lisboa é o valor de quota de 10€ por membro associado aprovado em 

Assembleia Geral.  

A Rede DLBC Lisboa aguarda informação relevante relativamente à contratualização da 

Assistência Técnica no âmbito do Programa DLBC, bem como subvenção e aprovação relativa 

aos projectos europeus a que foi submetida candidatura, nomeadamente, URBACT III 2ª fase, 

Europe for Citizens e Urban Innovative Actions (candidatura liderada pela Câmara Municipal de 

Lisboa, onde a Rede DLBC Lisboa surge como parceira). 

Apenas após decisão relativamente a cada um destes programas será possível apresentar um 

plano orçamental para o ano 2016.  

 

 

 

 

 


