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  Entidades Promotoras: 

 

 

Projecto Co-Financiado: 

 

 

   

 

Programa CLDS  

“K’CIDADE para a Inclusão” 



Devolução dos Sonhos e Planeamento Local para o  

Território da Alta de Lisboa e Charneca Antiga  

CLDS 2011 a 2013 

Sessões de Planeamento 
15 de Julho de 2011 (Parceiros da Alta de Lisboa) 

18 de Julho de 2011 (Parceiros da Charneca Antiga) 
 

Metodologia utilizada 
 

- Apresentação da Linha da Vida do K’ desde 2004 

- Mapeamento das respostas  existentes no território (“world café”) 

- Sonhos da Alta (individual + plenário) 

- Identificação de Propostas de mudança + projetos 

- Identificação das Prioridades CLDS 

- Construção do Plano de Ação do CLDS 2011-2013 

 



Mapeamento das Respostas e Projetos Locais 
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Mapeamento das Respostas e Projetos Locais 

 



Iniciativas Culturais Emprego e Formação 

- Grupo de jovens de diferentes culturas 
- Mais trabalho no âmbito cultural 
- Maior ligação entre culturas 
- Centro de Experimentação Artística 
- Uma Casa Cultural, onde todas as associações 
para a promoção da cultura estejam centradas de 
forma a promover com mais força a atividade 
cultural na Alta 
- Centro Cívico 
 

- Formação profissional 
- Centro de formação para jovens 
- Formação Profissional que abranja baixa 
escolaridades 
- Articulação interinstitucional mais eficaz ao nível 
da empregabilidade (atendimento, 
encaminhamento, acompanhamento) 
- População mais implicada na definição e 
implementação dos seus percursos pessoais e 
profissionais 
- + GIPS ou respostas diretas para a integração no 
mercado de trabalho 

Planeamento Local: Sonhos para o Território – Alta de Lisboa 

 

Valores Respostas às Famílias 

- Fim dos preconceitos e discriminação PER e 
venda livre 
- Pessoas mais dinâmicas, proactivas e ocupadas 
no seu dia-a-dia, assumindo compromissos 
- Que seja preciso menos intervenção social e mais 
sociedade 
 

- Mais respostas informais e de 
solidariedade/apoio às famílias 
- Concretização do Programa de Promoção na 
Gravidez e Transição para a Parentalidade, em 
parceria com organizações da Alta de Lisboa 
- Desenvolver o lado humano, mais educação dos 
adolescentes e pais 
- Respostas de apoio às dificuldades económicas 
das famílias em crise 
- Trabalho de acompanhamento psicossocial a 
famílias 
- Trabalho de mediação familiar 



Planeamento Local: Sonhos para o Território – Alta de Lisboa 

 
Respostas para idosos Equipamentos/Infraestruturas 

- Lar de 3ªidade e cuidados continuados 
- Residências para idosos  
- Rede de voluntariado de apoio a idosos em pleno 
funcionamento 
-Idosos a comunicar através das TIC – diminuindo o 
isolamento 
 

-Metro na Alta de Lisboa (3x) 
- Novo Centro de Saúde 
- Quartel de Bombeiros 
- Centro Cultural 
- Pavilhão Polidesportivo 
- Ciclovias 
- Transporte porta a porta 
- Conclusão de infraestruturas da Alta de Lisboa 
(ex: conclusão da Santos e Castro) 
- Conclusão da rede viária 
- Quiosque e restaurante Parque Oeste 
- Equipamentos de diversão para crianças no P. 
Oeste 
- Nova Escola 91 (2x) 
- Nova Escola Secundária 
- Mais comércio e serviços 



Escolas e Crianças Trabalho com jovens 

- Mais espaços para os mais novos quando saem 
da escola (7 aos 10 anos) 
- Mais crianças moradoras de venda livre nas 
escolas públicas da Alta de Lisboa, durante o ano 
letivo (2x) 
- Creches 
- Uso adequado do Magalhães 
- Ludoteca: integrar crianças dos bairros sociais 
com crianças de colégios(S. Tomás, S. João de Brito, 
etc.), para maior integração 
- Escolas e Famílias como um todo que educa para 
os afetos e a cidadania 
 

- Mais trabalho com jovens – Associações Juvenis 
- Associação Jovens da Alta de Lisboa 
- Diminuição da desocupação dos jovens – maior 
participação e envolvimento em actividades 
-Trabalho mais próximos das escolas e dos jovens 

Planeamento Local: Sonhos para o Território - – Alta de Lisboa 

 

Ligação das empresas à Alta Violência e Dependências 

- Empresas mais implicadas no desenvolvimento da 
Alta de Lisboa 
- Empresas a investir em projetos da Alta 
- Tecido empresarial na Alta 
- Comércio, serviço e escritórios 
- Partilha de conhecimento e adaptação de 
respostas empresariais ao meio social 
- PME´s socialmente responsáveis – grandes 
empresas envolvidas em projetos micro 
- Comércio local a empregar 
 

-Trabalho na área da toxicodependência 
- Criação de respostas ao nível do alcoolismo 
- Combate ao alcoolismo e demência 
- Criminalidade Zero/Não à violência 
- Mais segurança 
- Trabalhar famílias com dependências 
- Baixar a taxa de consumo e venda de droga/Que 
não exista venda de droga /Diminuição da 
toxicodependência (4x) 
- Criação/aproximação de respostas ao nível da 
violência doméstica 
- Redução da violência doméstica 



Planeamento Local: Sonhos para o Território - Alta de Lisboa 

 Coesão Social/Imagem da Alta de Lisboa Associativismo/Parcerias 
 

-Bem comum a sobrepor-se sempre à imagem 
institucional  
- Mais coesão Social 
- Comunidade integrada na sociedade 
- Atividades que coloquem a Alta no Mapa 
- Marcha da Alta de Lisboa (2x) 
- Junta de Freguesia Alta de Lisboa (2x) 
- Mais vida no Parque Oeste 
- Redes de vizinhança reforçadas 
- São os residentes que promovem atividades lúdicas 
e culturais 
- Festival de Música da Alta de Lisboa  
- Atividades noturnas saudáveis, tipo lounge. 
 
 

- Centro de apoio à sociedade civil 
- Maior/Melhor integração com Associações/Junta de 
Freguesia 
- Partilha de experiências falhadas e projetos 
inovadores entre as instituições 
- Moradores, associações, grupos e instituições com 
capacidade para se mobilizarem para a ação coletiva 
e melhoria da qualidade de vida na Alta de Lisboa 
- Associações, grupos e instituições desenvolvem 
ações adequadas, pertinentes e necessárias à 
população 
- Associações, grupos e instituições valorizam e 
promovem a participação democrática nas suas 
estruturas organizativas e nas atividades que 
desenvolvem 
- Associações com autonomia financeira e 
sustentabilidade 
- Lobby efetivo (sem medos) 
- Trabalho de rua 
 - Associação PAN/77 
- Ação concertada na área do desporto 
- Ginásio comunitário 
- Mais comunicação inter-geracional  
- Comunidade a partilhar recursos 



Participação/Trabalho em Parceria Urbanismo, Segurança, Comércio e 
Infraestruturas 

- Associações, grupos e instituições colaboram e 
trabalham juntas para o desenvolvimento da 
charneca 
-Maior articulação entre os dois grupos 
comunitários (Alta de Lisboa e 
Charneca/Galinheiras) 
-Maior trabalho em parceria das organizações 
locais 
 

- Policiamento 
- Limpeza de ruas e Higiene 
- Mais comércio 
- CTT 
- Farmácia 
- Mais atenção da Câmara pelo bairro do Reguengo 
Centro de saúde com “boa acessibilidade e 
condições físicas” 

Planeamento Local: Sonhos para o Território –  Charneca Antiga 

 

Cultura Respostas às Famílias 

- Interculturalidade 
- Dinâmicas culturais/Valorização da zona antiga 
- Mais dinamismo e relação intergeracional 
 

- Respostas às dificuldades das famílias 
- Ações de prevenção primária e secundária de 
promoção/capacitação/apoio à paternidade: 
gravidez, transição para a parentalidade, exercício 
da parentalidade 

Acessibilidades Direitos e Cidadania 

- Mais transportes e melhores acessos 
 

-Legalização 

Formação, Qualificação e Emprego 

- Acesso às TIC (2X) 
- Mais apoio à empregabilidade e qualificação 



Eixo 1 – Empregabilidade e ALV 

Propostas Identificadas pelos Parceiros 
Locais 

Desenvolvimentos 

Integração de conteúdos de 
desenvolvimento pessoal nas 
formações  
 
 
 
 
Empreendedorismo  
 

- Desenvolvimento de Passaporte – Programa de 
Enriquecimento pessoal, pela REAL com foco em conteúdos 
de Desenv. Pessoal e com conteúdos de promoção do 
Empreendedorismo; 
- Integração de conteúdos de desenv. Pessoal na oferta de 
Alfabetização (Parcerias: Ag. Esc. Alto do 
Lumiar+AMBCVL+K’ 
 - Programa de Tutoria – Coop. Activamente 
-Acão “Poe-te em forma para  o mercado de trabalho” em 
colaboração com o Liga-te 
-Foi incluído no Plano de Atividades do CLDS a 
contratualização com a AUDAX para a realização de 
formação a técnicos e agentes locais para apoiar a criação 
de projetos de economia solidária e fixar no território 
competência de apoio ao empreendedorismo, que o ISS 
não aprovou 
-Articulação próxima com o liga-te para a realização de 
ações formativas conjuntas (poe-te em forma, negócios 
sociais, fiscalidade para organizações 
- Candidatura Bip Zip – Espaço de Co-work, em parceria 
com ARAL e AUDAX – não aprovada 
 

Planeamento Local: 

Propostas para ações no território e CLDS 2011 a 2013  

Balanço dos Desenvolvimentos no 1º ano 

 



Eixo 1 – Empregabilidade e ALV 

Propostas Identificadas pelos Parceiros 
Locais 

Desenvolvimentos 

Estratégia conjunta entre parceiros 
locais 
 
Marca Alta de Lisboa – Implementar 
 
 
 
 
Plataforma/base de dados com 
recursos locais e respostas diretas 
 
Banco de emprego local – Inovar 

 - Maior integração das ações dos parceiros locais em 
termos de Empregabilidade e ALV, através de 
desenvolvimento de projetos em parceria (Ex.: Alta pelo 
Emprego, Passaporte)  
- Foi criado a Marca Alta pelo emprego a que se associou o 
projeto da REAL. Foi Criado um logotipo próprio e já 
constitui uma referencia no território 
- Realização de Diagnóstico de reflexão local participada 
sobre a área da empregabilidade (envolvendo empregados, 
desempregados, empregadores e organizações locais com o 
objetivo de clarificar o desemprego na Alta, elencar fatores 
de sucesso para a empregabilidade e para consolidar a 
cooperação entre os agentes locais e as empresas.  
 - Criação do ATLAS para a Empregabilidade e 
Empreendedorismo e sua divulgação localmente, contendo 
ofertas de emprego e formação, entre outros recursos 
- Criação de Banco Local de Emprego, pela REAL, que 
necessita de consolidação 
 

Definição de uma estratégia de 
abordagem às empresas – Inovar 
 

- Definição de uma estratégia de abordagem ás empresas e 
sua adesão no âmbito do projeto “Alta pelo emprego” 
(REAL) mas que necessita consolidação. Elaboração de 
documento síntese do Alta pelo Emprego para 
apresentação as empresas. 
 



Eixo 1 – Empregabilidade e ALV 

Propostas Identificadas pelos Parceiros 
Locais 

Desenvolvimentos 

Potenciar parceria GRACE – Consolidar 
e  Reforçar 
 
 
 

- Apresentação à direção do Grace sobre os projetos  em 
curso e potenciais formas de envolvimento dos associados 
Grace 
 -  Aumento do envolvimento dos associados GRACE no Alta 
pelo Emprego  e participação em ações concretas de ALV 
 - Aumento considerável da participação das empresas nas 
ações de ALV 
 

Urban Rangers (AVAal) – Inovar 
  
 CLDS: Criação de cooperativa de 
serviços (domésticos, limpezas…) / 
Potenciar BIS – Inovar 
  
 Potenciar formações modulares 
(Lisboa Solar) – Consolidar e Reforçar  
 

 - Estas iniciativas não tiveram até ao momento 

desenvolvimentos.  Considerando que não se verificou a  
parceria com a AUDAX  (consultor para lançamento de proj. 
de economia solidaria) e também que não se registaram no 
território manifestações de grupos de interesses 
significativas nesse sentido, não se concretizou a criação de 
cooperativa. Foram feitas algumas tentativas ao nível da 
costura, artesanato e Bis mas que não  evoluíram nesses 
sentido. 
 - O Lisboa Solar não evoluiu face às dificuldades em 
encontrar um centro de formação disponível.  A dimensão 
das formações modelares foi integrada nos conteúdos do 
passaporte e através de cursos de orientação profissional 
(Escolhas).  
 



Eixo 1 – Empregabilidade e ALV 

Propostas Identificadas pelos Parceiros 
Locais 

Desenvolvimentos 

Aumentar respostas de qualificação e 
educação de adultos – Potenciar e 
Consolidar  
Alfabetização formal e informal – 
Consolidar 
 Oferta formação profissional (CSM) 
 Mestres e mentoria – Implementar 
 

-Não surgiram novas respostas no território a esse nível  em 
parte devido aos constrangimentos financeiros que os 
Centros de formação e CNO atravessam.  
- Foram consolidadas as respostas de  RVCC e alfabetização 
 
 
 
 
 
- Programa de Mentoria desenvolvido por Activamente CRL.  
Programa de Mestres não foi implementado.  

- CHARNECA ANTIGA -  
Mais respostas de empregabilidade 
 
Tecnologias de Informação e 
comunicação 
 
Alfabetização 
 

-Proposta de realização de ações descentralizadas do GIP-
ISU no Centro Paroquial das Galinheiras e na Escola EB1  
das Galinheiras (via APEAL). Apenas viabilizadas na Escola 
EB1. 
- Proposta não aceite de realização de formação TIC para 
idosos e população residente no Centro Paroquial das 
Galinheiras 
- Proposta em estudo com o Grupo Desportivo do 
Reguengo para a criação de um espaço de acesso  livres a 
computadores 
- Proposta não aceite de realização de ações de 
alfabetização no Centro Paroquial das Galinheiras. 



Eixo 2 – Famílias 

Propostas Identificadas pelos Parceiros 
Locais 

Desenvolvimentos 

Séniores C*3 (AMBC, AMBCV, CVP)  
 
Séniores: Rede Voluntariado, Transporte 
Solidário, Artesanato, TIC , Ginástica 
(AMBCV, AMBC e Santa Casa) 
 

Projetos para seniores: 
- Apoio à criação e consolidação do Projeto C3 em 
Movimento (AMBC, AMBCVL e CVP), com atividades de 
promoção da saúde (ginástica, rastreios), mobilidade 
(transporte solidário), atividades de promoção de um 
envelhecimento ativo (TIC, artesanato) 

Toxicodependência: Equipas de rua (tráfico e 
tratamento toxicodep.) (Seg.Social, 
JFCharneca, AMBCV, Grupo de Voluntários 
Alta de Lisboa e Polícia Municipal) 

 

-  Participação no Grupo de Segurança do GCAL (apoio ao 
projeto de policiamento comunitário: diagnóstico, 
planeamento, monitorização e avaliação do projeto) 
- Grupo de Toxicodependência da CSF (apoio à constituição 
do grupo e planeamento de atividades/diligências) 

Reforçar espaços de convívio, como formas 
de prevenir a violência doméstica, 
alcoolismo, etc. (CSM e Santa Casa) 

 

Atividades socialmente valorizantes para a comunidade: 
- C3  em Movimento para seniores (Ginástica, TIC, 
Artesanato, Pintura) 
- TIC para pais (APEAL) 
 



Eixo 2 – Famílias 

Propostas Identificadas pelos Parceiros 
Locais 

Desenvolvimentos 

Reforçar transportes na zona da Charneca 
velha (JFCharneca) 
 

- Transporte Solidário vai iniciar nas Galinheiras e 
Reguengo a partir de Julho 2012  

Ludoteca TIC (Irmãs Bom Pastor e K´CIDADE) 
 

- Dinamização de curso TIC na Ludoteca das Irmãs do 
Bom Pastor 

Reforçar as redes informais de famílias e 
vizinhos (Gpo Pais Pintor, GPS Pais, 
Mediadores e Loja Comunitária) 
 

Atividades socialmente valorizantes para a 
comunidade: 
-C3  em Movimento para seniores (AMBC e AMBCVL)  
- APEAL e GPP (apoio à constituição do GPP e 
acompanhamento de atividades/projetos, como o GPS 
–e.g. TIC para pais – e A PAR) 
- Ler em Alta (apoio à organização do grupo) 
- Clube de Costura (apoio à organização do grupo) 



Eixo 2 – Famílias 

Propostas Identificadas pelos 
Parceiros Locais 

Desenvolvimentos 

Reforçar projetos que permitam a troca de 
bens: loja comunitária, troca o livro e banco 
de medicamentos 

- Troca o Livro  (APEAL e Grupo Pais Pintor) 
- Bazar Escolar (APEAL e Grupo Pais Pintor) 
- Loja Comunitária 
- Mediadores em poupança 

Formar educadores e pais sobre Magalhães 
(Agrupamento de Escolas do Alto do 
Lumiar, K´CIDADE e APEAL) 
 

- Formação em Magalhães revelou-se desadequada, 
pelo que se optou por introduzir alguns conteúdos 
sobre parentalidade (textos e exercícios) nas sessões 
TIC da APEAL 

Reforçar respostas de formação parental, 
incluindo a gestão financeira, 
endividamento e ambiente (Entre Nós, A 
PAR e Santa Casa) 
 

- 2 grupos A PAR (APEAL e Centro Paroquial das 
Galinheiras) 
- GPS para pais APEAL (1 tertúlia para pais; 
candidatura para desenvolvimento de ações de 
parentalidade e de literacia financeira) 
- TIC no C3 em Movimento com módulos de gestão 
financeira 
- Grupo Pais Escola Pintor Almada Negreiros 
(mobilização para a participação ativa nas atividades 
da escola e nas estruturas existentes) 
- TIC no C3 em Movimento c/ módulos de gestão em 
gestão de economia doméstica 
- Parque Agrícola Alta de Lisboa da AVAal 



Eixo 2 – Famílias 

Propostas Identificadas pelos Parceiros 
Locais 

Desenvolvimentos 

Criar programa de promoção da 
gravidez e transição para a 
parentalidade (Grupo Pais Pintor, Santa 
Casa e APEAL) 
 

Reuniões em 2011 com alguns parceiros locais, c/sessões a 
iniciar em Setembro de 2012 

 
Reforçar grupos de jovens (AAEA, ISU, 
JOIA, TDK e Raízes) 
 

ISU, Raízes e All Artes a trabalhar com jovens, pelo que não 
achamos pertinente sobrepor este trabalho.  
 

      - CHARNECA ANTIGA -  
Mais apoio às famílias / Apoio parental 
 

Formação de líder e assistente A PAR (Programa de 
fortalecimento parental) no Centro Social e Paroquial da 
Charneca, para desenvolvimento autónomo de um grupo 
de pais e filhos 



Propostas Identificadas pelos Parceiros 
Locais 

Desenvolvimentos 

Maior interligação entre Redes (GIAI, 
CSF, GCAL; Segurança, 
Toxicodependência) 
Maior papel das redes no papel de 
pressão, denúncia, identificação de 
problemas 

-Participação nos Grupos de Segurança, Escolaridade, 
Empregabilidade, Comunicação e Fórum do GCAL  (apoio à 
reflexão e avaliação, estabelecimento de contactos e 
pontes entre as redes) 
- Grupo de Toxicodependência da CSF (apoio à constituição 
do grupo e planeamento de atividades/diligências) 
-- Participação no Núcleo Executivo da Rede Social e 
articulação das ações e da informação com o GCAL e CSF do 
Lumiar. 

Utilizar “catalisadores coesão social” 
para uma utilização saudável do espaço 
Público (Ambiente, interculturalidade, 
Desporto) 

Interculturalidade: 
-Apoio a Projeto All Artes (AAEL; ARAL; APEAL; Espaço 
Mundo) 
-Apoio construção do projeto Inclusão para a Diversidade 
(Espaço Mundo e CEDL) 
-Apoio às Feiras de Artesanato (AMBCVL) 
-Apoio proj. (Re) Criar Tradições de Lisboa (GDRT e APEAL) 
Desporto 
-Apoio ao lançamento Grupo Desporto GCAL 
-Apoio à candidatura “Viva Desporto” (Evento Desportivo 
em espaço público, Criação de circuito de manutenção) 
Ambiente/ Recuperação Espaço Público 
-CSM com “O Meu bairro é a minha cara” trabalhou este 
departamento, pelo que não faria sentido sobrepor 
-Voluntariado Empresarial BES – Parque PER 9 (Espaço 
Mundo) 

Eixo 3 – Fortalecimento Sociedade Civil 



Eixo 3 – Fortalecimento Sociedade Civil 

Propostas Identificadas pelos Parceiros 
Locais 

Desenvolvimentos 

Promoção da Cidadania e Voluntariado  
(Jovem, individual e coletivo) 

-Apoio ao projeto Altarix (UDAL, BeT) 
-Voluntários dos Voluntários /CLIP 
-Apoio Formação Voluntariado (APEAL) 
-Apoio integração de Voluntários nas OSC, nomeadamente 
Voluntariado Juvenil e Empresarial 
-Apoio a Organizações de Voluntariado empresarial (BES; 
Barclays; Etc.) 

Trabalho com Jovens a partir da Escola;  
Pró-associação de Estudantes 

O ISU começou a trabalhar a partir da escola, na 
dinamização de Núcleos de estudantes, pelo que não 
achamos pertinente sobrepor este trabalho.        

       - CHARNECA ANTIGA –  
CLDS: 
Valorização patrimonial e cultural da 
Charneca Antiga  
Criar um Grupo de Valorização da 
Charneca Antiga 
Associações com mais atividades 
Recolher Memórias da Charneca 

- Considerando que a intervenção do K’CIDADE se 
desenvolve a partir de organizações já existentes e que no 
tecido associativo existente não foi identificado um 
parceiro com esta missão ou que manifestasse esse 
interesse, estas ações, apesar de terem sido sinalizadas 
pelos parceiros, não se realizaram. 
 
 



Eixo 4 – Tecnologias  

Desenvolvimentos 

As TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação são entendidas como 
transversais aos restantes Eixos de Ação (Empregabilidade e ALV, Famílias, 
Comunidade e Organizações), contribuindo para todos, com planeamento 
integrado.  Por esta razão, não foi planeado neste encontro este eixo por si, 
mas em todos os Eixos foram integradas atividades TIC, bem como os seus 
desenvolvimentos. 
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Plano de Atividades 2011-2013 
Eixo I - Emprego, Formação e Qualificação 

Objectivos específicos e Acções 

- Reforçar a capacidade de resposta local à inserção profissional da população, facilitando 
o acesso e/ou regresso ao mercado de trabalho de 80 pessoas desempregadas  

- 250 pessoas adquirem competências para a empregabilidade, competências profissionais 
e/ou escolares 

- 4 iniciativas para a criação e consolidação de actividades económicas autónomas 
(individuais ou colectivas) 

Parcerias 
para as 

dimensões 
do RVCC e 

da formação 
profissional 

(CNO, 
IEFP…) 

Mobilização 
das empresas 
- estágios de 
experimentaç
ão, orientação 

vocacional, 
apadrinhamen

to (GRACE, 
Lig@te…) 

Parceria  
com escolas - 

alfabetização e 
de PPT  

 

Parcerias para o 
empreend. 

(Lig@te, SCML 
Empreende) 

Projectos / 
Acções 

 

Passaporte – recursos para a 
empregabilidade; Plataforma 

para partilha de recursos; 
Jobmatching; Formações 

Modulares; 
Formação/consultoria; apoio 

à criação de uma 
coperativa/empresa solidária 

Trabalho 
em parceria 
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- Existem no território pelo menos 3 respostas integradas e/ou circuitos montados de 
apoio à família e ao cidadão 

- 350 pessoas desenvolvem competências pessoais, parentais e/ou sociais. 

Plano de Atividades 2011-2013 
Eixo II – Intervenção Familiar e Parental 

Objectivos específicos e Acções 

Reforçar as 
respostas das 

redes e 
instituições 

locais, 
facilitando a 
relação com 
entidades 

complementare
s e a captação 

de recursos 

Desenvolvi-
mento de 

competências 
das pessoas, 

grupos 
informais e 
OBL, para a 

coesão social 
e com fortes 

redes de 
solidariedade 
e vizinhança   

Projectos / 
Acções 

 

- Consolidação de proj. locais de apoio à 
família: Loja Comunitária; Clube de 
costura; Mediadores em Poupança e 

consumo responsável; Hortas 
Comunitárias; mediadores juvenis; Proj. 

de apoio de pais para pais; 
- Grupos de pais e filhos: A PAR; 

Preparação para o nascimento e transição 
para parentalidade 

- Apoio a Associações e Grupos de Pais; 
- Apoio a projectos de / acções de 

animação de Séniores e Jovens 

Trabalho 
em parceria 
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- 8 OBLs (assoc., grupos e outras entid.) consolidam a capacidade de resposta às 
necessidades/potencialidades da comunidade, promovendo a sustentabilidade e qualidade 

- 100 residentes envolvidos na organização de activ. desenvolvem competências de trabalho em 
equipa, planeamento e gestão de projectos, de participação e dinamização comunitária 

- consolidação do trabalho em rede e das actividades comunitárias promotoras da coesão e 
identidade do território 

-10 empresas integram nos seus projectos de responsabilidade 
social projectos, grupos e/ou associações da Alta de Lisboa 

Objectivos específicos e Acções 

Plano de Atividades 2011-2013 
Eixo III – Capacitação da Comunidade e das Instituições 

Formação 
de Líderes, 
dirigentes 
e técnicos 

 
Coaching e 
Formação 

em 
contexto 

 
 

Projectos / 
Acções 

 
- Plataforma para o 

fortalecimento da Sociedade 
Civil; 

- Participação nas Redes locais 
e Reforço do trabalho em 

parceria na Charneca Antiga; 
- Actividades Comunitárias 

para a coesão social e 
valorização do território; 

- Fortalecimento da 
cooperação entre RSE e 

Organizações da Sociedade 
Civil  

Reforçar as 
respostas das 
redes e Org. 

locais, 
facilitando a  

partilha e 
mobiliz. de 
recursos, 

apoiando o 
trabalho em 

parceria 

Desenvolvi-
mento de 

competências 
das pessoas, 

grupos e OBL, 
para a 

consolidação das 
respostas locais, 
sua qualidade e 
sustentabilidade   
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- 300 pessoas desenvolvem competências no âmbito das tecnologias de informação e 
comunicação, como forma de combate à infoexclusão  e de promoção da cidadania activa 

- 4 OBL´s desenvolvam acções TIC nas suas Instalações 

Plano de Atividades 2011-2013 
Eixo IV – Informação e Acessibilidades 

Objectivos específicos e Acções 

TIC como 
ferramenta 

privilegiada de 
empowerment 
 e ao serviço 

da Cidadania e 
Participação 

 

Projectos / 
Acções 

 Trabalho 
em parceria 

- Formação dirigida à 
população 

- Formação Pais e Filhos em 
Segurança no usos das TIC 

-Desenvolvimento de currículo 
e-citizen em modo de auto-

aprendizagem 
-Formação de Líderes, 
dirigentes e técnicos 
-Apoio a OBLs para 

desenvolvimento de 
actividades TIC 

 

Reforçar as 
respostas das 
Organizações 

locais, 
facilitando a  

partilha e 
mobilização de 

recursos, o 
acesso a apoios 

ou 
financiamento 

Desenvolvimento 
de competências 
de Tecnologias de 

Informação, 
nomeadamente 
de e-citizen e de 

participação, 
reduzindo a info 

exclusão   


