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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 ações 

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 conceção, 

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

(suas) comunidades locais.” 

São atribuições da Rede DLBC Lisboa: 

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

os diagnósticos provenientes dos locais e de base comunitária; estabelecer metas e objetivos para as ações 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 

ações 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 fratura 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. 

Este Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021 está estruturado de a forma a garantir a continuidade 

institucional e estratégica da Rede DLBC Lisboa como definido nos seus objetivos estatutários. 

O Plano de Ação para 2021 tem ainda como objetivos específicos: 

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

• Negociar formas de cooperação e de apoio direto da Comissão Europeia aos GAL Urbanos; 

• Diversificar as fontes de financiamento de forma a garantir a segurança orçamental e continuidade da 

estrutura após 2021; 

• Criar mecanismos de apoio à sustentabilidade dos projetos, 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, de processos de animação e dinamização territorial e de potenciação da intervenção dos 

associados e dos seus projetos através do Centro de Recursos DLBC Lisboa; 

• Defender a projeção, credibilidade, prestígio e idoneidade da Associação junto de parceiros e da sociedade 

civil; 

• Assumir um papel de interlocutor entre os atores 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 projetos e nas decisões a tomar. 

 

2 – Programa DLBC 

É função fundamental da Rede DLBC Lisboa, na qualidade de Grupo de Ação Local (GAL) de modelo associativo com 

funções delegadas de gestão intermédia FSE e FEDER pelas respetivas 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 (consultar www.rededlbclisboa.pt). 

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 implementação de operações; 

• Disponibilização de recursos por Plataforma de Partilha do Centro de Recursos DLBC Lisboa; 

• Monitorização de indicadores e correção de desvios. 

Conforme o contratualizado com o POR Lisboa, as atividades a desenvolver passam por: 

• Mecanismos de apoio e suporte aos associados e promotores na implementação de projetos; 

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

• Eventos de animação local; 

• Infraestruturas e mecanismos partilhados de alavancagem dos projetos e associados; 

• Avaliação e Monitorização da Implementação da EDL. 
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2.1 – AT/FSE – Custos Operacionais  

A candidatura apresentada em maio de 2020, aprovada com uma comparticipação de 535.835,68€, deverá ser 

reforçada com o remanescente da execução de 2020 (96.627,88€), com a transferência do valor aprovado para 

AT/FEDER (61.250,00€) e reforçada ainda em 248.466,47€ decorrentes da aprovação dos montantes da EDL. 

Os custos operacionais da Assistência Técnica têm uma comparticipação de 100% até março 2023 com um 

financiamento total contratualizado por executar de 468.312,58€, com reforço em aprovação de 309.716,47€.  

A distribuição do total do reforço orçamental está feita proporcionalmente pelos meses remanescentes e pela 

distribuição por rubrica executada em 2020. 

Esta verba destina-se essencialmente a cobrir os custos de atividade permanente em 2021, 2022 e até março de 

2023, conforme tabela abaixo: 
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Custos da Operação
Contratualizado

(9/36)

Total Reforço 

(Rem.+FEDER+Repr.)

Contratualizado

(12/36)

Reforço

(% Exec. 2020)
Total

Contratualizado

(12/36)

Reforço

(% Exec. 2020)
Total

Contratualizado

(3/36)

Reforço

(% Exec. 2020)
Total

Total

Contratualizado

Total com

Reforço

2. Encargos com formadores e Consultores 27,306.00€ 13,964.00€ 21% 85,332.31€ 24,723.00€ 37,925.47€ 62,648.47€ 17,343.00€ 37,925.47€ 55,268.47€ 3,837.60€ 9,481.37€ 13,318.97€ 73,209.60€ 145,199.91€

2.2. Formadores externos 1,107.00€ 442.80€ 1% 4,063.44€ 1,476.00€ 1,805.97€ 3,281.97€ 1,476.00€ 1,805.97€ 3,281.97€ 369.00€ 451.49€ 820.49€ 4,428.00€ 7,827.24€

2.3.2. Consultores externos 26,199.00€ 13,521.20€ 20% 81,268.87€ 23,247.00€ 36,119.50€ 59,366.50€ 15,867.00€ 36,119.50€ 51,986.50€ 3,468.60€ 9,029.87€ 12,498.47€ 68,781.60€ 137,372.67€

3. Encargos com pessoal afeto à operação 102,119.19€ 51,083.44€ 76% 308,821.70€ 110,708.67€ 137,254.09€ 247,962.76€ 110,708.67€ 137,254.09€ 247,962.76€ 29,193.41€ 34,313.52€ 63,506.93€ 352,729.94€ 610,515.89€

3.1. Remunerações com pessoal interno 94,290.27€ 50,733.80€ 75% 304,758.26€ 106,384.47€ 135,448.12€ 241,832.59€ 106,384.47€ 135,448.12€ 241,832.59€ 27,246.65€ 33,862.03€ 61,108.68€ 334,305.86€ 595,507.65€

3.3. Outros encargos 7,828.92€ 349.64€ 1% 4,063.44€ 4,324.20€ 1,805.97€ 6,130.17€ 4,324.20€ 1,805.97€ 6,130.17€ 1,946.76€ 451.49€ 2,398.25€ 18,424.08€ 15,008.24€

4. Deslocações e estadias 1,020.00€ 0.00€ 0% 0.00€ 340.00€ 0.00€ 340.00€ 340.00€ 0.00€ 340.00€ 340.00€ 0.00€ 340.00€ 2,040.00€ 1,020.00€

9. Rendas, Alugueres e Amortizações 18,950.00€ 0.00€ 0% 0.00€ 17,700.00€ 0.00€ 17,700.00€ 12,950.00€ 0.00€ 12,950.00€ 2,800.00€ 0.00€ 2,800.00€ 52,400.00€ 33,450.00€

10. Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, 

acompanhamento e avaliação da operação
5,697.83€ 2,352.00€ 3% 12,190.33€ 7,535.60€ 5,417.92€ 12,953.52€ 4,998.73€ 5,417.92€ 10,416.65€ 992.15€ 1,354.48€ 2,346.63€ 19,224.31€ 28,068.81€

11. Encargos gerais com a operação 9,057.96€ 123.66€ 0% 0.00€ 12,077.28€ 0.00€ 12,077.28€ 12,077.28€ 0.00€ 12,077.28€ 3,019.32€ 0.00€ 3,019.32€ 36,231.84€ 27,297.54€

Totais 164,150.98€ 67,523.10€ 100% 406,344.35€ 173,084.55€ 180,597.49€ 353,682.04€ 158,417.67€ 180,597.49€ 339,015.16€ 40,182.48€ 45,149.37€ 85,331.85€ 535,835.68€ 845,552.15€

2020 2021 2022 2023 Totais

Execução

(previsão)
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2.3 - “Projetos Inovadores e/ou Experimentais na área social” 

Concorreram ao financiamento DLBC, 33 organizações, que correspondem a 34 projetos que vão ser 

implementados na cidade de Lisboa. Para que a implementação dos projetos aprovados tenha sucesso, a Rede 

DLBC Lisboa irá acompanhar a sua execução através de acompanhamento técnico personalizado, de consultorias 

individualizadas e de ações de capacitação em áreas diagnosticas como fundamentais para o sucesso dos mesmos. 

Para isto, conta com a equipa técnica da Rede DLBC Lisboa e do Grupo de Trabalho – DLBC do Município de Lisboa. 

 

3. Centro de Recursos DLBC Lisboa 

No seguimento da Deliberação n.º 494/CML/2020, de 4 de agosto e do Despacho 118/P/2020 foi celebrado um 

Protocolo de Colaboração entre Rede DLBC Lisboa e o Município de Lisboa. Este protocolo prevê a gestão conjunta 

do Centro de Recursos DLBC Lisboa no edifício municipal no Bairro Padre Cruz, rua do Rio Cávado nº3. O Centro de 

Recursos iniciará a sua atividade em janeiro de 2021, com a missão de agregar, sedimentar metodologias e 

alavancar a intervenção das organizações da cidade de Lisboa, conjugando os recursos e competências da Rede 

DLBC Lisboa e do Município de Lisboa (para mais informação consultar http://rededlbclisboa.pt/centro-de-

recursos-dlbc-lisboa/). 

 

3. 1. Atividades e Serviços Gerais (segundo áreas de intervenção definidas na Deliberação de CML): 

3. 1.1. Gestão e dinamização do Centro de Recursos 

O Centro de Recursos DLBC Lisboa disponibilizará espaços, partilha de recursos e apoio técnico às organizações 

que nos procurem. A boa gestão permitirá a ocupação dos espaços de forma eficiente e eficaz no cumprimento 

dos objetivos delineados, explorando as valências atuais deste edifício e a conjugação dos recursos municipais e 

dos recursos humanos e financeiros, designadamente dos Fundos Europeus, geridos pela Rede DLBC Lisboa.  

No seguimento dos concursos de financiamento DLBC, serão instalados no Centro de Recursos DLBC Lisboa 

diversos projetos âncora, cujas instalações com características e equipamentos específicos estão a ser preparadas 

no âmbito das empreitadas e aquisições em curso, a saber: 

a) Cafetaria com espaço de convívio aberto ao público (Associação de Moradores do Bairro Padre Cruz – 

AMBPC); 

b) Cozinha industrial certificada com capacidade para produção de refeições para entrega ao domicílio a 

população vulnerável de vários bairros da cidade (AMBPC); 

c) Loja de Bairro (AMBPC); 

d) Lavandaria de Bairro (AMBPC); 

e) Espaço do Cidadão (Junta de Freguesia de Carnide com Agência para a Modernização Administrativa); 

f) Ginásio de Bairro (Associação Nacional de Futebol de Rua- ANFR); 

g) Restaurante / Escola (Associação CRESCER); 

h) Escola Profissional com 100 alunos a funcionar nas salas polivalentes e no Auditório (ACT – Escola de Atores); 
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i) Sala de formação (Rede DLBC Lisboa). 

Existirão, também, nove salas equipadas para incubação de organizações e projetos, com capacidade para cerca 

de 75 postos de trabalho, nomeadamente os que tenham financiamento DLBC e/ou de caráter local. Estes projetos 

pela sua natureza e dimensão, para além de servirem a comunidade envolvente, consolidam a importância do 

equipamento para a cidade. A alavancagem do financiamento municipal pelo financiamento DLBC é fundamental 

para a consolidação das organizações. 

 

3. 1.2. Formação e capacitação 

Em 2021, a Rede DLBC Lisboa vai iniciar o processo de acreditação como entidade formadora, podendo assim, 

organizar ações de formação certificadas em áreas essenciais para o sucesso dos projetos e das organizações. Face 

à incerteza causada pela pandemia, estimamos que em 2021, as formações serão inicialmente online, passando a 

presenciais logo que a situação o permita. A verba orçamentada irá permitir equipar salas de formação, submeter 

o processo de acreditação, elaborar um diagnóstico de necessidades formativas entre as organizações da cidade e 

organizar 96 horas de formação. 

 

3. 1.3. Seminários, Feiras e Exposições 

O momento em que vivemos não recomenda a organização de Feiras e Seminários, tal como estamos habituados. 

Por esta razão, em 2021, queremos organizar duas conferências online e uma Exposição fotográfica em temática 

ligada ao desenvolvimento local. 

 

3. 1.4. Divulgação e comunicação 

A comunicação tornou-se ainda mais imprescindível face à pandemia existente. Em 2021, é fundamental criar 

canais de comunicação eficazes para a divulgação de informações pertinentes, de projetos, de fontes de 

financiamento, de decisões políticas locais, nacionais e europeias, entre outras. 

 

3. 1.5. Incubação e apoio a projetos e organizações de base local 

O Centro de Recursos DLBC Lisboa situado em Carnide permite a instalação de organizações e projetos com serviços 

e atividades específicas para a comunidade envolvente, mas também projetos destinados quer às organizações da 

cidade de Lisboa, quer à sua população. 

Em 2021, haverá um investimento particular em assistência técnica aos projetos e organizações beneficiárias dos 

5M€ de financiamento DLBC/FSE para o arranque destes projetos que decorrerão até 2023. 

3. 1.6. Manutenção e adaptação ligeira das instalações, incluindo instalação de energias renováveis 

Em 2021, deverão ser finalizadas as obras de reabilitação e adaptação do equipamento às necessidades 

diagnosticadas.  
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3. 1.7. Plataforma de partilha de recursos e moeda local complementar para Lisboa 

A criação da Plataforma de partilha de recursos e da Moeda local complementar para Lisboa complementam-se 

enquanto projeto e objetivos. Para a sua implementação, contamos com a aprovação da candidatura submetida 

ao Turismo de Portugal, que pelo seu atraso adiamos para 2021 e 2022.  

 

3.2. Orçamento 

 

 
 
 
 
  

Manter previsão para Recursos 

Humanos, Custos Bancários, Etc.

Manter previsão para Recursos 

Humanos, Custos Bancários, Etc.

Manter previsão para processo de 

acreditação e ações em contexto 

COVID

Manter previsão para Plano de 

ações de formação e capacitação 

em contexto Pós-COVID

Revisão em baixa, para ações 

limitadas pelo COVID

Recuperar previsão para Plano de 

Seminários, Feiras e Exposições

Manter para ações de comunicação 

em contexto COVID

Manter para ações de Divulgação 

e Comunicação em contexto Pós-

COVID

Manter para Assistência Técnica 

aos projetos incubados (com 5M 

financiamento DLBC)

Manter para Assistência Técnica 

aos projetos incubados (com 5M 

financiamento DLBC)

Revisão em alta, com 50 mil € de 

obra já comprometidos, outras 

intervenções e Inst. Fotovoltaica

Recuperar previsão para Plano de 

Manutenção regular e Inst. 

Fotovoltaica

Manter para Plataforma de Partilha 

e Moeda em articulação com 

financiamento TdP

Manter para Plataforma de 

Partilha e Moeda em articulação 

com financiamento TdP

Totais

40 000 €

150 000 €

350 000 €

2022

20 000 €

50 000 €

50 000 €

Plano de atividades e Orçamento

30 000 €

10 000 €

150 000 €

350 000 €

2021

30 000 €

10 000 €

10 000 €

20 000 €

50 000 €

80 000 €

Gestão e Dinamização 

do Centro Recursos

Formação e 

Capacitação

Divulgação e 

Comunicação

Incubação e Apoio 

Técnico a Projetos e 

Organizações de Base 

Local*

Plataforma de Partilha 

de Recursos & Moeda 

Local Complementar 

para Lisboa

Seminários, Feiras, 

Exposições e Similares

Manutenção e 

adaptação ligeira das 

instalações, incluindo 

instalação de energias 

renováveis

Atividades / Serviços 

Gerais:

Plano de atividades e Orçamento
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4. Foodwave 

O projeto Foodwave está a ser implementado em 17 países, 16 na União Europeia e um na América do Sul, Brasil, 

durante 4 anos. O consórcio é bastante alargado e diversificado quanto à sua natureza (entidades públicas – 17, 

organizações da sociedade civil – 8 e agências especializadas - 4). Este projeto é financiado pelo EuropeAid e o 

promotor é a cidade de Milão. 

A taxa de financiamento deste projeto é a 90%, sendo os restantes 10% financiados através do Protocolo como 

Município de Lisboa (para mais informação consultar http://rededlbclisboa.pt/foodwave/). 

A ampla distribuição geográfica representa um verdadeiro valor para o objetivo proposto: permite a difusão da 

mensagem para milhões de pessoas e um impulso para o debate e reflexão sobre as alterações climáticas e suas 

repercussões na vida das pessoas, do planeta e em contextos urbanos. Diferentes culturas e tradições estarão 

ligadas ao objetivo comum da criação de uma consciência comum sobre sistemas alimentares sustentáveis e 

mudanças climáticas, dando vida a uma comunidade de ativistas, jovens e demais entidades. 

A diversidade de parceiros, de facto, pretende criar espaços de participação, destinados principalmente aos jovens 

e pretende aproximar as cidades de seus cidadãos e cidadãs, estabelecendo novas oportunidades de diálogo e 

novas maneiras de viver o espaço urbano. Melhores ligações entre as agências especializadas e as organizações da 

sociedade civil também podem levar a sinergias virtuosas, que continuarão muito além da vida útil do projeto e 

beneficiará as cidades envolvidas no projeto no esforço geral de combate às alterações climáticas. 

 

 

 

5 – Outras atividades 

A Rede DLBC Lisboa integra o Grupo para a Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia Nacional para 

a Integração das Pessoas em Situação de sem-abrigo (GIMAE) e como tal irá ao longo do ano participar ativamente 

nas atividades deste grupo e articular com os seus associados recomendações e posições a veicular a este grupo 

de trabalho. 

2020 2021 2022 2023 Totais

1- Recursos Humanos 19 004,68 € 20 000,00 € 15 180,32 € 12 075,00 € 66 260,00 €

2- Viagens 0,00 € 0,00 € 5 020,00 € 5 020,00 € 10 040,00 €

3 - Equipamentos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 - Despesas c/comunicação, 

economato e correspondência
537,28 € 600,00 € 600,00 € 662,72 € 2 400,00 €

5 - Outros custos com serviços 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 12 000,00 €

6. Outros (atividades) 11 979,90 € 30 000,00 € 30 000,00 € 10 080,10 € 82 060,00 €

8. Custos Indiretos (atividades) 2 206,53 € 3 822,00 € 3 836,02 € 2 228,65 € 12 093,20 €

Totais 33 728,39 € 58 422,00 € 58 636,34 € 34 066,47 € 184 853,20 €
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Em dezembro de 2018, a Rede DLBC Lisboa submeteu uma candidatura ao Turismo de Portugal, sendo que o 

principal objetivo é o de criar uma moeda complementar para Lisboa. Apesar de ainda não termos recebido, até à 

data nenhuma resposta formal, tivemos conhecimento que a sua aprovação estará iminente. 

Uma das áreas em que também estamos envolvidos, é na elaboração de uma candidatura para financiamento de 

energias renováveis cujo equipamento irá ser instalado no Centro de Recursos de Lisboa. 

Para além das áreas referidas a Rede DLBC Lisboa estará sempre disponível para integrar e dinamizar grupos de 

trabalho e projetos que correspondam a sua missão. 

Ao nível de outras receitas expectáveis, podemos enumerar as receitas provenientes das quotas e as possíveis 

rendas dos espaços do Centro de Recursos DLBC Lisboa. 

 

6 - Definição do valor da quota 

Define-se o valor mínimo anual da quota de associado para 2021 para 10€, nos termos do Art.º 11 dos Estatutos. 

 

7 - Considerações finais 

2021 vai ser um ano importante para a vida da Rede DLBC Lisboa. Os projetos e o Centro de Recursos DLBC Lisboa 

iniciarão as suas atividades e, caso o POR Lisboa abra novos concursos e a EDL venha a ser reforçada na sua dotação, 

poderemos lançar novos concursos de financiamento, entre outras iniciativas que poderão surgir. O Grupo de 

Trabalho DLBC do Município será, sem dúvida, um precioso contributo para responder a todos os desafios, uma 

vez que a equipa técnica que o compõe colaborará estreitamente com a da Rede DLBC Lisboa no acompanhamento 

dos projetos em curso e na gestão do Centro de Recursos DLBC Lisboa. No entanto, poderá ser equacionada a 

necessidade de vir a recrutar mais elementos devido ao acréscimo e diversidade da intervenção. 

 

 

 

Lisboa, 15 de dezembro de 2020 

 

A Direção da Rede DLBC Lisboa 

QUADRO RESUMO

Plano de Atividades e Orçamento Receitas Despesas Saldo

AT-FSE - Custos Operacionais 353 682,04 € 353 682,04 € 0,00 €

Centro de Recursos DLBC (Protocolo CML) 350 000,00 € 344 157,80 € 5 842,20 €

FoodWave (EuropeAid) 52 579,80 € 58 422,00 € -5 842,20 €

Outras Atividades 199 450,00 € 199 450,00 € 0,00 €

TdP (aprovação pendente) 149 850,00 € 187 312,50 € -37 462,50 €

Quotas de Associados 1 600,00 € 0,00 € 1 600,00 €

Rendas e Concessões (previsão) 48 000,00 € 0,00 € 48 000,00 €

Imprevistos 0,00 € 12 137,50 € -12 137,50 €

TOTAIS 955 711,84 € 955 711,84 € 0,00 €

2021
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