À Bolina - Intervenção junto de crianças e jovens
Duração

Janeiro de 2010 a Dezembro de 2012

País

Portugal.

Localização

Cidade de Lisboa, Concelho de Loures, nomeadamente na
freguesia do Prior Velho no Bairro da Quinta da Serra.

Área de Intervenção

Intervenção junto de crianças e jovens.

Contexto
De acordo com a Rede Social, esta freguesia caracteriza-se pela existência de habitações
degradadas, isto é, as denominadas "Vilas" e bairros de barracas (Quinta da Serra), pela
ausência de equipamentos e de espaços juvenis para o exercício da cidadania e de participação
social.
Existe igualmente um número elevado de indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos,
sem formação profissional e/ou de empregabilidade, uma elevada taxa de analfabetismo e
consequente baixo índice de escolaridade e elevada taxa de retenção escolar.
Neste momento, o Bairro da Quinta da Serra vive uma situação dual, isto é, por um lado a
saída de pessoas devido ao realojamento em andamento e, por outro, a ininterrupta chegada
de imigrantes devido a situações de reagrupamento familiar, falta de empregabilidade nos
países de origem ou motivos de saúde.
Objectivo Geral
O projecto 'À Bolina' tem como principal objectivo promover a Inclusão Social das crianças e
jovens do Bairro da Quinta da Serra e do Prior Velho.
Objectivos Específicos
Actuar particularmente ao nível da Inclusão Escolar, da Capacitação para a Intervenção Cívica e
Comunitária, da Inclusão Digital e ainda ao nível da Formação Profissional.
População Alvo
Este projecto, que se destina a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 24
anos de idade, tem ainda como beneficiários os familiares das crianças e jovens que integram
o projecto.
Recursos Humanos
- Coordenador de Projecto.
- Dinamizadora Comunitária.
- Monitora de Apoio Escolar.
- Monitora Cid@Net.
- Técnica de Projecto.

Financiadores
- Programa Escolhas.
- Médicos do Mundo (Fundos Próprios).
Co-finaciadores
- POPH (Programa Operacional Potencial Humano).
- QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional).
- FSE (Fundo Social Europeu).
Parceiros
- Câmara Municipal de Loures.
- DGRS (Direcção Geral de Reinserção Social).
- Escola Eb2,3 Bartolomeu Dias.
- Escola EB1 do Prior Velho.
- Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro (Paróquia).
- GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família).
- Junta de Freguesia do Prior Velho.
Actividades
- Apoio Escolar e Tecnologias.
- Actividades de Tempos Livres.
- Cidadania Jovem.
- CID@NET: Consiste na disponibilização do espaço de internet para uso livre.
- Curso de Qualificação Profissional.
- Dinamização de Actividades Comunitárias.
- Dinamização da Rua do Mundo.
- Encaminhamento de jovens para respostas de emprego e/ ou formação profissional.
- Espaço Jovem.
- Formação Certificada em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
- Iniciativa Jovem.
- Lojinha do Cidadão.
- Passeios.
- Reuniões/ Contactos com os pais.
- Redes de Jovens.
- Sensibilização às TIC.

