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ZONA CENTRO

PROJETOS:

●
●
●
●

Crescer Família (Interagir – Associação para a Inclusão Social)
Porta 11 (ADM Estrela)
Escola Equitativa (Passa Sabi)
A.R.T.eira (Os Fidalgos da Penha)
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“CRESCER FAMÍLIA”

“Crescer Família” é um projeto no âmbito da capacitação e proteção da família, intervindo ao
nível das competências pessoais, sociais e parentais do sistema familiar. Baseado em princípios
da parentalidade positiva, transmitirá aprendizagens e estratégias aos pais, que promovam
estilos de funcionamento familiar positivo e empoderamento, através do desenvolvimento de
um programa de educação parental, da mediação familiar e da realização de sessões
comunitárias de apoio às famílias.
Entidade beneficiária: Interagir – Associação para a Inclusão Social
Parceiros: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa (Centro, Ocidental, Norte,
Oriental)/Equipas de intervenção precoce (Equipa Local de Intervenção)/Escolas/Centros de
Saúde e outras entidades/Projetos de base comunitária (Escolhas, BIP ZIP…)
Território BIP-ZIP: Centro
Área(s) temática(s): Educação /Famílias
Contactos: http://www.linadem.org.pt/

“PORTA 11”

A situação atual impõe um enorme desafio às famílias/crianças em contextos vulneráveis devido
à falta de oportunidades de acederem às novas tecnologias, com impacto na promoção do seu
sucesso escolar. Paralelamente, produzimos lixo eletrónico que poderia ser reparado e
recondicionado, conferindo-lhe uma segunda vida. É neste cruzamento que surge o Porta 11,
um projeto que pretende mobilizar e trabalhar com a comunidade local dotando-a de
competências pessoais, profissionais e literacia digital.

Entidade beneficiária: ADM Estrela
Parceiros: Redemprega do Vale de Alcântara/Grupo Comunitário da Liberdade e
Serafina/Contrato Local de Desenvolvimento Social/@tivar 4G/Academia Moov Liberdade
Território BIP-ZIP: Liberdade/Bela Flor/Quinta do Tarujo
Área(s) temática(s): Educação/Famílias
Contactos: https://www.admestrela.pt/
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“ESCOLA EQUITATIVA”
Este projeto propõe-se reduzir o abandono escolar e aumentar o sucesso
académico através da criação de um contexto escolar e comunitário mais equitativo. Baseandose no trabalho desenvolvido pelo reputado MIT Teaching System’s Lab, trará abordagens e
ferramentas inovadoras aos professores e outros adultos do Agrupamento de Escolas Marquesa
de Alorna que interagem diariamente com alunos provenientes do Bairro do Rego, promovendo
uma nova forma de ver o aluno e uma experiência escolar diferenciada e positiva.
Entidade beneficiária: Associação Passa Sabi
Parceiros: Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna
Território BIP-ZIP: Rego
Área(s) temática(s): Educação
Contactos: www.passasabi.pt

“A.R.T.’Eira”

O projeto A.R.T.´Eira - Arte de Recriar a Tradição pretende envolver a comunidade num
sentimento de partilha através da criação de um espaço sociocultural com objetivo de dinamizar
o território a nível cultural, social e educativo, permitindo a união intergeracional através da arte
e do saber. A comunidade é convidada a fazer parte ativa das atividades propostas, que vão
enaltecer as tradições, aliadas à inovação das novas gerações e no âmbito do apoio social.
Entidade beneficiária: Os Fidalgos da Penha
Parceiros: Associação de Moradores do Alto da Eira/Ameixoeira Criativa/Associação CLIPRecursos e Desenvolvimento
Território BIP-ZIP: Alto da Eira
Área(s) temática(s): Inclusão Social /Cultura
Contactos: geral@osfidalgosdapenha.pt
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ZONA NORTE

PROJETOS:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Entra em Campo (ANFR - Associação Nacional de Futebol de Rua)
Com Vida (Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz – AMBPC)
Armazém do Saber (Associação de Residentes do Alto do Lumiar)
IdealizAção (Associação CLIP-Recursos e Desenvolvimento)
ProjetAR-TE (Boutique da Cultura – Associação Cultural sem Fins Lucrativos)
Agir em Comunidade (PROSAUDESC – Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e
Desenvolvimento Sócio Cultural)
Foco na Inclusão (Fundação Cidade de Lisboa)
Sem Eng@nos (Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional Pastoral dos
Ciganos)
Viver o Bairro (Associação Tempos Brilhantes)
Amolê Pedaço (Associação Mén Non- Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe
em Portugal)
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“ENTRA EM CAMPO”

O BAIRRO PADRE CRUZ tem níveis de emprego e escolaridade 10 vezes inferiores à média de
Lisboa. O FUTEBOL DE RUA promove a inclusão social, educação informal para a cidadania e a
literacia multifuncional, através de metodologias de intervenção sócio desportivas,
estabelecendo relações de confiança entre jovens, famílias, escola, comunidade e instituições,
atraindo crianças e jovens com a atividade desportiva e cultural, em articulação com
acompanhamento escolar e participação comunitária.
Entidade beneficiária: ANFR - Associação Nacional de Futebol de Rua
Parceiros: A Rede DLBC de Lisboa/Junta de Freguesia de Carnide/Agrupamento de Escolas do
Bairro Padre Cruz/Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco Lisboa Norte/
GEBALIS/Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz/Associação Azimute Radical/ Centro
Polivalente do Bairro Padre Cruz da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/SPIN-A agência
Erasmus + e o Clube Intercultural Europeu/Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol
Território BIP-ZIP: Bairro Padre Cruz
Área(s) temática(s): Educação
Contactos: https://www.futrua.org/

“COM VIDA”
Projeto com conjunto de atividades e serviços da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO
PADRE CRUZ, fundamentais na resposta às necessidades desta comunidade, articulados num
equipamento no centro deste Bairro: CANTINA SOLIDÁRIA - refeições a preços sociais;
LAVANDARIA/ENGOMADORIA SOCIAL - a preços sociais; BISCA - pequenas reparações no
domicílio; MÚSICA NO BAIRRO - projeto cultural de inclusão social para jovens dos 8 aos 14 anos.
A família é a nossa grande prioridade!!!

Entidade beneficiária: Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz – AMBPC
Parceiros: Município de Lisboa no âmbito do Gabinete de Apoio ao Bairro de Intervenção
Prioritário-Bairro Padre Cruz/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Gebalis-Gestão do
Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa/Agrupamento de Escolas do Bairro Padre
Cruz/Refood
Território BIP-ZIP: Bairro Padre Cruz
Área(s) temática(s): Inclusão Social
Contactos: ambpadrecruz@gmail.com
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“ARMAZÉM DO SABER”

O Armazém do Saber assenta na prevenção primária de comportamentos de risco nas crianças
e jovens da Alta de Lisboa, atuando nas principais esferas da sua vida, promovendo a vida em
cidadania e na comunidade, aumentar as competências pessoais e formativas de crianças e
jovens, investir na capacitação dos pais para o uso e domínio das ferramentas digitais,
contribuindo para evitar que a ausência destes recursos seja fator de exclusão e vulnerabilidade
social.
Entidade beneficiária: Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Parceiros: Associação Valorização Ambiental da Alta de Lisboa/Rotary Clube Lisboa
Centennarium/Associação CLIP-Recursos e Desenvolvimento/Associação de Moradores do PER
11
Território BIP-ZIP: Alta de Lisboa Sul/Alta de Lisboa Centro/Pedro Queiroz Pereira/Cruz
Vermelha
Área(s) temática(s): Emprego/Capacitação/Educação
Contactos: aralumiar@gmail.com

“IDEALIZAÇÃO”

Resumo do projeto:
O projeto Ideal(iz)Ação promove a inclusão social, através do reforço da participação da
comunidade e da capacidade das associações. Vamos trabalhar para fortalecer as associações
locais para que consigam apoiar mais e melhor a comunidade e todos os moradores serão
convidados a participar dando ideias para o bairro e na concretização das mesmas. Pretendemos
aumentar e melhorar a qualidade das respostas sociais prestadas à população e assim contribuir
para uma comunidade mais feliz e unida.
Entidade beneficiária: Associação CLIP-Recursos e Desenvolvimento
Parceiros: Movimento #NaAltaEmCasa/Fundação Aga Khan
Território BIP-ZIP: Alta de Lisboa Centro
Área(s) temática(s): Capacitação
Contactos: https://cliprd.org/

8

“ProjetAR-TE”
"ProjetAR-TE.” Um novo projeto que vem na continuidade do trabalho comunitário e de
promoção da cidadania ativa desenvolvido pela Boutique da Cultura. Um projeto que visa o
combate à exclusão social e a promoção da igualdade de género, promovendo a capacitação e
o apoio a Mulheres, utilizando a cultura e a arte como principal ferramenta. Um projeto que
ajuda as Mulheres a ganharem instrumentos para uma integração plena e igual na comunidade,
incluindo a sua realização profissional.
Entidade beneficiária: Boutique da Cultura – Associação Cultural sem Fins Lucrativos
Território BIP-ZIP: Bairro Padre Cruz/Horta Nova/Azinhaga dos Lameiros/Torres do Fato
Área(s) temática(s): Cultura/Inclusão Social/Mulheres
Contactos: https://www.boutiquedacultura.org/

“AGIR EM COMUNIDADE”

Projeto da associação PROSAUDESC, onde se procura combater a pobreza e exclusão social,
proporcionando os cuidados primários de saúde e outros apoios no âmbito social, que garantam
a qualidade de vida e bem-estar a TODOS os residentes nos bairros das Galinheiras, Alta Lisboa
Sul e Centro, tendo como suportes uma Unidade Móvel, com serviços à comunidade incluindo
aos fins-de-semana, e uma plataforma de saúde que monitoriza o estado de saúde dos idosos
em situação de maior vulnerabilidade.
Entidade beneficiária: PROSAUDESC – Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e
Desenvolvimento Sócio Cultural
Parceiros: Programa BIP ZIP/Junta de Freguesia de Santa Clara/Câmara Municipal de Lisboa Departamento Urbanístico/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Centro de Saúde de
Lumiar/Escolas Maria da Luz/Universidade ISCTE/Fundação Aga Khan
Território BIP-ZIP: Freguesia de Santa Clara
Área(s) temática(s): Saúde/Cidadania
Contactos: http://www.prosaudesc.pt

9

“FOCO NA INCLUSÃO”

Atividades semanais na escola e no bairro de apoio a crianças e jovens para ensinar a estudar,
aumentar o sucesso escolar e o gosto pela escola. Acompanhamento a famílias para o apoio aos
filhos. Realização de oficinas artísticas de expressão pessoal e comunicação audiovisual para
promover a integração social. Criação conjunta de filme documentário para divulgar as
metodologias do projeto e valorizar as pessoas e comunidade. Formação de mentores da
comunidade para darem continuidade às ações.
Entidade beneficiária: Fundação Cidade de Lisboa
Parceiros: Escolas: EB1 Alta de Lisboa/EB 2,3 Pintor Almada Negreiros/Organizações de apoio
social/educativo (ex. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens)/Junta de Freguesia de Santa
Clara
Território BIP-ZIP: Sete Céus/Alta de Lisboa Centro
Área(s) temática(s): Educação/Famílias
Contactos: https://www.fundacaocidadedelisboa.pt/

“SEM ENG@NOS”
O projeto Sem Eng@nos, promovido pelo Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Pastoral
dos Ciganos tem como objetivo promover a inclusão social e o aumento das competências e
empregabilidade da população cigana residente na Quinta da Torrinha e na Ameixoeira. Para o
efeito irá desenvolver as seguintes iniciativas: Workshops de Capacitação, Concurso de Ideias
para a promoção da inclusão social, Organização de Feira de Emprego para a comunidade cigana
e uma Campanha de Sensibilização para jovens.
Entidade beneficiária: Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional Pastoral dos Ciganos
Parceiros: Associação Raízes/Projeto “Passaporte De Sabores”/Agrupamento de Escolas do Alto
do Lumiar/EB1 Maria Luz de Deus Ramos/EB1 das Galinheiras/Grupo Comunitário das
Galinheiras e Ameixoeira/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens – Lisboa Norte
Território BIP-ZIP: Quinta da Torrinha/Ameixoeira (PER)
Área(s) temática(s): Emprego
Contactos: https://www.pastoraldosciganos.pt/
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“VIVER O BAIRRO”
Programa de intervenção local, construído para dar resposta a problemas identificados no Bairro
Padre Cruz e que geram, na comunidade, um sentimento de exclusão social. Como estratégia, o
programa dirige-se à população jovem, em especial, a alunos da EB - 2,3 do Bairro, propondo
atividades de “inclusão pelas expressões”, como motor da diminuição da indisciplina e de
potenciação de competências promotoras do sucesso escolar, da maior motivação escolar e da
redução de comportamentos desviantes.
Entidade beneficiária: Associação Tempos Brilhantes
Parceiros: Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz/Junta de Freguesia de Carnide
Território BIP-ZIP: Bairro Padre Cruz
Área(s) temática(s): Cultura/Educação/Família
Contactos: https://atbrilhantes.pt/

“AMOLÊ PEDAÇO”
Visa contribuir para a inclusão de imigrantes por imigrantes através do desenvolvimento de
serviço de base comunitária na Charneca do Lumiar, Galinheiras e Ameixoeira. Serão
disponibilizados um Gabinete de Apoio, Informação e Encaminhamento, serviços de apoio
jurídico, tratamento de documentação, oficinas criativas para a inclusão e a empregabilidade
através da arte, serviço de distribuição de refeições, e atividades diversas que visam empoderar
as comunidades imigrantes, em particular as mulheres e as famílias imigrantes residentes.
Entidade beneficiária: Associação Mén Non- Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe
em Portugal
Parceiros: Associações locais/Rede de Desenvolvimento Local de Base Comunitária
Lisboa/Câmara Municipal de Lisboa/Junta de Freguesia de Santa Clara/Alto Comissariado para
as Migrações/Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres/Embaixada de São Tomé e
Príncipe em Portugal/Comunidade dos Países de Língua Portuguesa/Plataforma Portuguesa
para os Direitos das Mulheres)/Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe/Prosaudesc
- Associação de Promotores de Saúde Ambiente e Desenvolvimento Sócio Cultural/Plataforma
Cafuka – Associação Cultural/Alto Comissariado para as Migrações/Rede Europeia das Mulheres
Migrantes.
Território BIP-ZIP: Ameixoeira (PER)/Galinheiras, Ameixoeira/Charneca/Charneca do Lumiar
Área(s) temática(s): Emprego/Cidadania/Mulheres
Contactos: http://mennon.org/
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ZONA OCIDENTAL/CENTRO HISTÓRICO

PROJETOS:

● ConsLocal Imigrantes [EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza / Portugal (EAPN Portugal)]
●

●
●
●
●

Brincapé (APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil)
TPC – Tempo para Brincar (Associação Renovar a Mouraria)
Força em Família (Associação Auxílio e Amizade - AAA)
O Meu Palácio (Yellow Cusca – Associação Cultural)
Chefs de Saúde (Associação Vitamimos SABE - Saúde, Ambiente e Bem-Estar)
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“CONSLOCAL IMIGRANTES”

Conselho Local de Imigrantes é um projeto de investigação ação que vai intervir junto da
população imigrante. A intervenção prevê um conjunto de ações que irão permitir que esta
população que acumula vulnerabilidades se fortaleça e construa com a equipa de projeto outras
iniciativas participativas que culminam na apresentação pública de recomendações e no reforço
da coesão social no território.
Entidade beneficiária: EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza/Portugal (EAPN Portugal)
Parceiros: Trabalho em conjunto com cerca de 30 organizações associadas, com intervenção em
diversas áreas relacionadas com a inclusão social.
Território BIP-ZIP: Ajuda/Alcântara/Campo de Ourique/Estrela/Misericórdia/Penha de França/
Santa Maior/São Vicente
Área(s) temática(s): Inclusão Social/Migrantes
Contactos: https://www.eapn.pt/

“BRINCAPÉ”

Brincapé I Território do Brincar: espaço comunitário inovador onde as crianças vão criar e
construir o seu próprio parque de brincadeiras, treinando competências essenciais para o seu
sucesso escolar e para a sua futura vida profissional. Este espaço será uma forma de tirar as
crianças do ecrã e do sofá e pô-las a brincar, a construir e a aprender ao ar livre com o apoio de
profissionais do brincar e da segurança infantil com impacto na sua imaginação, capacidade de
gerir a frustração e saúde.
Entidade beneficiária: APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil
Parceiros: Câmara Municipal de Lisboa/Junta de Freguesia da Penha de França/Junta de
Freguesia de S. Vicente/EB1 Arquitecto Victor Palla/EB 2,3 Nuno Gonçalves/EB1 Natália
Correia/EB 2,3 e Secundária Gil Vicente
Território BIP-ZIP: Alta da Eira/Quinta do Ferro/Graça/Sapadores
Área(s) temática(s): Educação/Família
Contactos: https://www.apsi.org.pt/
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“TPC – TEMPO PARA CRESCER”

Serviço gratuito de apoio ao estudo, presencial e à distância, promovido por voluntários, para
crianças e jovens da Mouraria, dos 6 aos 18 anos, para apoiar a aprendizagem, melhorar os
resultados escolares, promover competências sociais e emocionais, aumentar a motivação e a
inclusão digital e facilitar a comunicação dos pais com a escola. Serão dinamizadas atividades de
ocupação de tempos livres. O Serviço está preparado para o ensino à distância se as escolas
voltarem a encerrar devido ao Covid 19.
Entidade beneficiária: Associação Renovar a Mouraria
Parceiros: Agrupamentos de Escolas da Mouraria: Gil Vicente/Passos Manuel/Patrício
Prazeres/Junta de Freguesia de Sta Maria Maior
Território BIP-ZIP: Mouraria/Graça/Sapadores/Alfama/Castelo/S. Paulo
Área(s) temática(s): Educação
Contactos: www.renovaramouraria.pt

“FORÇA EM FAMÍLIA”

Oficinas lúdico-pedagógicas para pais e filhos e sessões para pais que permitem: resolver
problemas de comportamento dos filhos; responder às dúvidas relativas à educação; aumentar
forças e competências das famílias; melhorar as relações afetivas pais-filhos; aumentar a
participação das famílias e o acesso a recursos na sua comunidade. Destinado a famílias com
crianças dos 3 aos 12 anos, das zonas: Alfama, Mouraria, Castelo, Graça-Sapadores, Quinta do
Ferro (S. Vicente).
Entidade beneficiária: Associação Auxílio e Amizade (AAA)
Parceiros: Santa Casa da Misericórdia Lisboa/Juntas de Freguesia/Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens
Território BIP-ZIP:Graça/Sapadores/Alfama/Mouraria/Castelo/Quinta do Ferro
Área(s) temática(s): Educação/Famílias
Contactos: auxilioeamizade.pt
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“O MEU PALÁCIO”

Com este projeto, pretende-se abrir as portas do Palácio Nacional da Ajuda à população dos
bairros da Ajuda, num projeto inovador de valorização do património cultural. O projeto O meu
palácio! procura contribuir para o conhecimento e colaboração mútuos, a partir da realização
de iniciativas lúdicas de aprendizagem, de estágio ou oficinas de emprego, criando uma bolsa
de mediadores/embaixadores do palácio, em torno da arte, da educação cultural e patrimonial.
Entidade beneficiária: Yellow Cusca – Associação Cultural
Parceiros: Junta de Freguesia da Ajuda/Direção Geral do Património Cultural - Palácio Nacional
da Ajuda.
Território BIP-ZIP: Casalinho da Ajuda/Dois de Maio/Rio Seco
Área(s) temática(s): Capacitação/Cultura/Artes e Lazer
Contactos: cusca.producao@gmail.com

“CHEFS DE SAÚDE”

“Chefs de Saúde” é uma iniciativa holística de prevenção em Saúde em meio escolar, para alunos
do 1º Ciclo e seus Cuidadores. Promove hábitos alimentares saudáveis e ligados ao sono,
higiene, atividade física e sentimentos/emoções, numa abordagem didática e experiencial.
Propõe a capacitação das crianças, o diálogo colaborativo nas famílias e a coesão social nas
regiões de intervenção.
Entidade beneficiária: Associação Vitamimos SABE - Saúde, Ambiente e Bem-Estar
Parceiros: Juntas de Freguesia de São Vicente/Santa Maria Maior/Alcântara/Agrupamento de
Escolas Nuno Gonçalves/Gil Vicente/Manuel da Gaia/Associações de Pais.
Território BIP-ZIP: Quinta do Cabrinha/Quinta do Loureiro/Av Ceuta Sul/Graça-Sapadores/
Castelo
Área(s) temática(s): Educação/Saúde
Contactos: www.vitamimos.pt
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ZONA ORIENTAL

PROJETOS:

● Educa(CON)dado [Instituto de Apoio à Criança (IAC)]
● Cultivar Futuros (STC – Associação Serve the City Portugal)
● GIS Re-Condado (Associação Tempos Brilhantes)
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“EDUCA(CON)DADO”

Focado na educação e inclusão social, este projeto destina-se a crianças e jovens dos 10 aos 18
anos, do Bº do Condado, com a sua progressão escolar em risco. Envolvendo parceiros e famílias,
visa reduzir as desigualdades no acesso às aprendizagens e o ciclo de pobreza e exclusão social.
Pretendemos criar um espaço com recursos informáticos para fomentar hábitos de estudo,
desenvolver competências pessoais/sociais e a educação entre pares, com a participação de
jovens mediadores comunitários.
Entidade beneficiária: Instituto de Apoio à Criança (IAC)
Parceiros: Grupo Comunitário e Grupo de Segurança do Bairro do Condado/Conselho Educativo
de Marvila/Eixo 4 da Comissão Social de Freguesia
Território BIP-ZIP: Condado
Área(s) temática(s): Educação
Contactos: iacrianca.pt

“CULTIVAR FUTUROS”

Propomo-nos ligar o passado e o futuro destes bairros, valorizando no presente as pessoas que
aqui vivem e espaço público, e dinamizando a economia local através da temática da agricultura
urbana, uma temática que promove a sustentabilidade do planeta e das nossas vidas. Além de
produção de legumes e flores (capacitação e empregabilidade), o projeto inclui a sua
comercialização (empreendedorismo e negócios), transformação (alimentação, decoração, etc.)
e utilização (nutrição, saúde).
Entidade beneficiária: STC – Associação Serve the City Portugal
Parceiros: Biblioteca Municipal de Marvila/Associação Rés do Chão/Escola EB 2,3 de
Marvila/Agrupamento de Escolas D. Dinis/Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação
Municipal de Lisboa/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – Prodac/Câmara Municipal de
Lisboa/Junta de Freguesia de Marvila
Território BIP-ZIP: Quinta das Salgadas/Alfinetes/Prodac/Marquês de Abrantes
Área(s) temática(s): Capacitação/Emprego/Ambiente
Contactos: servethecity.pt
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“GIS RE-CONDADO”

O projeto assenta nos princípios da economia circular para o design de novas peças de vestuário
e produtos de base têxtil, a partir de fardas e/ou outros produtos têxteis já descontinuados.
Inspira-se no projeto Fui à Tropa criado na incubadora Hivework Social da ATB, que resultou de
um desafio do exército português para aproveitamento de fardas. Promove a inclusão social e o
emprego para públicos vulneráveis, a partir do empreendedorismo colaborativo e da economia
circular e colaborativa.
Entidade beneficiária: Associação Tempos Brilhantes
Parceiros: Junta de Freguesia de Marvila/Associação de Moradores do Bairro do Condado/2
Designers de moda/IADE
Território BIP-ZIP: Condado
Área(s) temática(s): Emprego/Capacitação
Contactos: https://atbrilhantes.pt/
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GERAL

PROJETOS:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trabalhar com os 99 (Trabalhar com os 99%, CRL)
Academia Ubuntu Júnior (IPAV — Instituto Padre António Vieira)
Balcão do Morador (Clube Intercultural Europeu)
Diários de Migrantes (AADD - Associação Arquivo dos Diários)
D’Improviso (Associação Sons da Lusofonia)
É Uma Comunidade (CRESCER na Maior – Associação de Intervenção Comunitária)
Unidade Móvel de Apoio Social (PCI - Paramédicos de Catástrofe Internacional)
Múltiplas Escolhas (SPEM-Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla)
Ciclopes (Drive Impact, CRL)
Futuro em Monsanto (Cooperativa Chamar o Futuro, CRL)
JobPass – COMunidade (SEA – Social Entrepreneurs Agency, crl (Agência de
Empreendedores Sociais))
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“TRABALHAR COM OS 99”
Com a declaração de pandemia partimos para os bairros nos quais já trabalhávamos e
apoiávamos as suas estruturas locais. O que aqui apresentamos é uma proposta de
desenvolvimento de assessoria técnica permanente em 6 bairros de Lisboa. Mais que os
“arquitetos de emergência” queremos ser instrumentais para tratar os temas do comum, do
espaço público, da salubridade das casas, da mobilidade e acessibilidade, de género, do racismo
ou da igualdade.
Entidade beneficiária: Trabalhar com os 99%, CRL
Parceiros: Associações de Moradores do Bairro Prodac Norte/do Vale Fundão/do Bairro S. João
de Brito/Amigos da Quinta do Ferro/Sou Largo, Crl
Território BIP-ZIP: Marvila Velha/Prodac Norte e Sul/Bairro S. João de Brito/Quinta do
Ferro/Anjos/Bairro Padre Cruz
Área(s) temática(s): Cidadania
Contactos: https://www.ateliermob.com/

“ACADEMIA UBUNTU JÚNIOR”
A Academia de Líderes Ubuntu Júnior é um projeto promovido pelo Instituto Padre António
Vieira inspirado nos fundamentos da filosofia Ubuntu. O projeto visa contribuir para a
diminuição do défice de capital social nos territórios EDL a partir da construção de comunidades
educativas coesas, socialmente ativas e com sentido de pertença, através da aplicação do
método Ubuntu na capacitação de educadores, na intervenção junto de crianças do 1º Ciclo do
Ensino Básico e na promoção de ações junto da comunidade local.
Entidade beneficiária: IPAV — Instituto Padre António Vieira
Parceiros: Agrupamento de Escolas: Olaias/Fernando Pessoa/Passos Manuel/Alto do Lumiar
Piscinas
Território BIP-ZIP: Cooperativas Carlos Botelho/Nascimento Costa/Empreendimento
Municipal/R. João Nascimento Costa/Lóios; Amendoeiras/Flamenga/Condado/Armador/Quinta
das Salgadas/Alfinetes/Marquês de Abrantes/Prodac/Quinta do Lavrado/Horizonte/Quinta do
Morgado/Quinta
das
Laranjeiras/S.Paulo/S.José/Sta.Marta/Alfama/Mouraria/Sete
Céus/Galinheiras/Grafanil/Ameixoeira/Quinta da Torrinha/Quinta da Mourisca/Alta de
Lisboa/Quinta do Olival/Cruz Vermelha/Encarnação/Bairro Alfredo Bensaúde/Quinta dos
Machados
Área(s) temática(s): Educação/Capacitação
Contactos: https://www.ipav.pt/
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“BALCÃO DO MORADOR”
Balcão do Morador: espaços para acesso online a diferentes serviços e atendimento individual,
para promover a empregabilidade de moradores, o apoio ao comércio local e associações locais
+ espaço digital grátis + apoio via whatsapp, vídeos, flyers e em diferentes línguas.
Acompanhamento especializado na área do emprego e criação de negócio.
Entidade beneficiária: Clube Intercultural Europeu
Parceiros: Rede EFE- Rede de Emprego, Formação e Educação do Areeiro, Arroios Beato e Penha
de França e entidades que pertencem a este grupo, nomeadamente a Santa Casa da
Misericórdia/Agrupamentos de Escolas/Organizações de base local/ Juntas de Freguesia do
Areeiro, Arroios, Beato e Penha de França
Território BIP-ZIP: Portugal Novo/Ourives-Estrada de Chelas/Empreendimento Municipal R. João
Nascimento Costa/Empreendimento Municipal Carlos Botelho/Cooperativas Carlos Botelho e
Nascimento Costa/Quinta do Lavrado/Horizonte/Pena/Anjos
Área(s) temática(s): Cidadania/Emprego/Saúde
Contactos: https://clubeinterculturaleuropeu.wordpress.com/

“DIÁRIOS DE MIGRANTES”

"Diários de Migrantes" pretende recolher a memória autobiográfica através da construção de
diários pessoais que serão criados por migrantes e refugiados de diferentes nacionalidades que
vivem nos Anjos, Mouraria e São Paulo. A partir desse acervo de sessenta diários que relata os
percursos migratórios serão concebidos uma exposição interativa, encontros públicos, a
realização de um documentário sobre o projeto e uma edição em livro. Pretendemos promover
o diálogo intercultural, a quebra de preconceitos e a integração de minorias dentro do espaço
público.
Entidade beneficiária: AADD - Associação Arquivo dos Diários
Parceiros: Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes/Junta de Freguesia de
Arroios/Junta de Freguesia de Santa Maria Maior/Junta de Freguesia da
Misericórdia/Associações Locais de
Migrantes/
Associação/Centro Interculturas
Cidade/Associação dos Ucranianos em Portugal
Território BIP-ZIP: Mouraria/Rua de São Paulo (eixo)/Anjos.
Área(s) temática(s): Cultura, Artes e Lazer/Migrantes
Contactos: https://www.arquivodosdiarios.pt
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“D’IMPROVISO”
Como podemos fortalecer as comunidades? Propomos usar as práticas e metodologias do Jazz
para mudar a nossa forma de fazer sociedade. Não se aprende a tocar um instrumento sem
instrumento. E se a população não tem instrumentos para a mudança dificilmente teremos uma
rede de esperança na igualdade. Propomos experimentar outras formas de relacionamento
social e pessoal improvisando em conjunto sem medo, porque a falha é uma oportunidade de
mudança, como no Jazz. Vamos ver no que dá?
Entidade beneficiária: Associação Sons da Lusofonia
Parceiros: Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Centro Cultural de Belém, Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, Empresa Gestão de Equipamentos e Animação Cultural,
Gabinete de Apoio aos Bairros de Intervenção Prioritários da Almirante Reis/Largo Residências
Arroios/Teatro Nacional de São Carlos/Teatro Nacional D. Maria II/ START UP Lisboa/Espaço LX
Jovem/Junta de Freguesia de Alcântara/Junta de Freguesia do Lumiar/Escola Superior de Música
de Lisboa/Curso de Jazz da Universidade Lusíada/Projeto Raízes-Lumiar/Junta de Freguesia de
Arroios/Casa dos Direitos Sociais-Marvila/Banco de Voluntariado da Câmara Municipal de
Lisboa/Programa SOMOS/Fundação Aga Khan/Grupo Comunitário dos Lóios-Marvila/Grupo
Projeto com Voz- Belém/Grupo Coro Nosso-Lumiar/Grupo Comunitário Bairro Flamenga/Casa
da Achada/Dá-te ao Condado Bairro do Condado – Marvila/Biblioteca Orlando
Ribeiro/Biblioteca de Marvila/Espaço ARAL-Lumiar/Teatro Capitólio
Território BIP-ZIP: Território EDL
Área(s) temática(s): Cultura/Artes/Lazer/Educação
Contactos: sonsdalussofonia.com

“É UMA COMUNIDADE”
A CRESCER, através de uma resposta de empregabilidade inovadora, pretende melhorar a
qualidade de vida dos grupos vulneráveis dos territórios BIP/ZIP. Vamos criar um restaurante
num bairro prioritário, dinamizar o bairro e promover a sua economia. O serviço será assegurado
por requerentes de asilo, pessoas que estiveram em situação de sem abrigo ou noutra situação
de vulnerabilidade. Serão capacitadas, integradas no restaurante e encaminhados para estágios
profissionais e para o mercado laboral.
Entidade beneficiária: CRESCER na Maior – Associação de Intervenção Comunitária
Parceiros: Chef Nuno Bergonse/Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa/Instituto de Emprego e
Formação Profissional/Agências de Comunicação
Território BIP-ZIP: Território EDL
Área(s) temática(s): Emprego/Capacitação
Contactos: crescer.org
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“UNIDADE MÓVEL DE APOIO SOCIAL”

A Unidade Móvel de Apoio Social prevê 1 unidade móvel, equipamento e equipa de voluntários
de intervenção social, responsável pela realização de ações junto de populações carenciadas de
Lisboa em situação de sem-abrigo, domicílio instável ou em situação de risco social grave, tendo
como objetivo garantir as condições de subsistência, apoio médico e psicológico, para além da
definição de planos de intervenção baseados em diagnósticos individuais - que visem a
capacitação e desenvolvimento de competências e reintegração social dos indivíduos.
Entidade beneficiária: PCI - Paramédicos de Catástrofe Internacional
Parceiros: Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho/Instituto Nacional de
Emergência Médica/Instituto de Socorro a Náufragos/Entidades Públicas e Municipais.
Território BIP-ZIP: Território EDL
Área(s) temática(s): Saúde
Contactos: https://www.paramedico-internacional.org/

“MÚLTIPLAS ESCOLHAS”

O projeto Múltiplas Escolhas, promovido pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, tem
como objetivo promover a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho a portadores
de Esclerose Múltipla (EM), disponibilizando um conjunto de meios e ferramentas que permita
um acesso a novas oportunidades no mercado de trabalho de forma igualitária e equitativa. O
projeto pretende promover novas iniciativas empreendedoras e desta forma contribuir para
uma melhoria das condições de vida a nível social e económico dos portadores de EM.
Entidade beneficiária: SPEM-Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla
Parceiros: Segurança Social/Instituto Nacional para a Reabilitação/Câmara Municipal de Lisboa/
Infarmed
Território BIP-ZIP: Território EDL
Área(s) temática(s): Inclusão Social/Emprego
Contactos: spem.pt
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“CICLOPES”

O Ciclopes quebra o estigma da bicicleta e promove a inclusão através deste veículo. Promove
as seguintes atividades:
• Distribuição de bicicletas recuperadas;
• Eventos Pop up (Ciclo-oficinas, Aulas de bicicleta, Passeios, festas da bicicleta);
• Cheques para reparações e aulas noutros locais de Lisboa;
• Facilita o acesso à rede partilhada GIRA;
• Fornece flyers e website com informação e mapas que ajudam a andar de bicicleta.
Entidade beneficiária: Drive Impact, CRL
Parceiros: Cooperativa Bicicultura/Zero Waste Lab/ Maroong lda, Artista “Le Funky”/Juntas de
Freguesia
Território BIP-ZIP: Território EDL
Área(s) temática(s): Capacitação
Contactos: http://www.ciclopes.pt/

“FUTURO EM MONSANTO”

O passeio matinal dos residentes na coroa de Monsanto integra uma visita à Agrofloresta para
colher os vegetais que irão consumir nesse dia - todos plantados, regados e cuidados pela
própria comunidade. Crentes na abundância dos recursos regenerativos e na resiliência da
comunidade, os residentes tornaram-se os gestores da Agrofloresta de Monsanto e criaram o
banco de sementes para a sucessão natural que também se transformou na moeda local mais
utilizada em transações locais pelos Alfacinhas.
Entidade beneficiária: Cooperativa Chamar o Futuro, CRL
Parceiros: Junta Freguesia da Ajuda/Associações Locais
Território BIP-ZIP: Casalinho da Ajuda/Dois de Maio/Sete Moinhos
Área(s) temática(s): Capacitação/Emprego/Ambiente
Contactos: https://rebundance.com/pt/chamar-o-futuro-2/
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“JOBPASS - COMUNIDADE”

Projeto de inovação social que pretende capacitar públicos, em 3 áreas profissionais: Cozinha
Africana, Cervejaria Artesanal e Chocolataria, promovendo a inserção laboral de comunidades e
pessoas em risco de exclusão social; - aquisição/desenvolvimento de soft skills, e aprendizagem
ao longo da vida; - a construção de projetos de vida. Uma resposta inovadora que oferece uma
oportunidade a públicos com menos oportunidades em áreas profissionais promissoras de
potencial de empregabilidade.
Entidade beneficiária: SEA – Social Entrepreneurs Agency, crl (Agência de Empreendedores
Sociais)
Parceiros: Instituto de Emprego e Formação Profissional/Conselho Português para os
Refugiados/Câmara Municipal de Lisboa/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Assistência
Médica Internacional/AGIR XXI/Junta de Freguesia de Marvila/Sociedade Portuguesa de
Esclerose Múltipla/Associação Cristã de Reinserção e Apoio Social/Casa Pia de Lisboa/Junta de
Freguesia dos Olivais/Junta de Freguesia Parque das Nações/Associação AGUINENSO/Ajuda de
Mãe/Cooperativa Escola Profissional Gustave Eiffel/United Without Frontiers/Associação Sol
sem Fronteiras.
Território BIP-ZIP: Território EDL
Área(s) temática(s): Emprego/Capacitação
Contactos: www.seagency.org
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