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Mensagem da Direção

A BAIRROS é uma rede ativa de organizações e atores locais individuais, que pretende contribuir para o desenvolvimento local dos 
bairros de Lisboa, contribuindo para a construção de comunidades ativas, coesas e solidárias. Assume-se como um agente intermédio 
que foca a sua ação nas áreas da capacitação e inovação social.

A sua ação em 2017 é marcada pelo trabalho desenvolvido no Centro de Inovação da Mouraria e na organização interna levada a cabo 
pela Direção, consequência de uma mandata anterior que terminou com algumas falhas a este nível.

Todos os projetos em curso foram concluídos com bons resultados e preparam-se novas candidaturas que criam valor para a ação da 
Bairros, bem como para a dos seus associados.

Para além disto, a Direção está empenhada na construção de uma entidade forte para esta organização, para isso foi lançado o website, 
que pretende crescer e ser uma plataforma de partilha de informação e documentos relevantes para as organizações do terceiro setor a 
vários níveis, em particular para as suas associadas.



PROJECTOS INICIADOS

Centro de Inovação da Mouraria

Em Janeiro de 2017 a Bairros iniciou a sua colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa ao abrigo do protocolo estabelecido com o 
Centro de Inovação da Mouraria (CIM). Assim, apresentou uma proposta de dinamização do espaço que tenciona ir ao encontro das 
necessidades do Bairro da Mouraria e da cidade de Lisboa de por um lado, activar um espaço criativo e acelerador de ideias 
empreendedoras e por outro lado, fomentar um espaço de utilidade comunitária contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.

A Bairros actua na gestão e capacitação de parcerias locais para o desenvolvimento, centrada em acções promotoras da troca de 
conhecimento e inovação. Esta actuação local é hoje, mais do que nunca, uma necessidade, sendo potenciada na parceria com o CIM.

O CIM – Centro de Inovação da Mouraria – é uma incubadora das indústrias culturais e criativas da Câmara Municipal de Lisboa que tem 
como principal missão apoiar projectos e ideias de negócio nas mais diversas áreas culturais e artísticas, tais como: Design, Audiovisual, 
Moda, Música, entre outras.

A Bairros integrou a equipa de colaboradores do Centro de Inovação da Mouraria em Janeiro de 2017, comtemplando um conjunto de 
ações que visam, acima de tudo, ativar sinergias de diferentes atores e potenciar o desenvolvimento de oportunidades que beneficiam a 
comunidade, tendo como principais objetivos:

 Apoiar a gestão do CIM;
 Reforçar os Recursos Internos: humanos e físicos;
 Potenciar os Recursos Externos: abertura do CIM à comunidade local e global;
 Promover o dinamismo e reconhecimento do CIM como espaço de excelência da cidade para incubação e aceleração de ideias de 

negócio criativas e artísticas.



Foram inicialmente propostas actividades em torno de 3 eixos.

>> Eixo 1 - Integração dos residentes do CIM no tecido empresarial e zona envolvente. Reforçar as competências dos recursos internos 
revela-se fundamental em dois aspectos. Primeiro, relativamente ao enquadramento dos novos membros. O apoio e acompanhamento 
dos indivíduos/empresas que contactam o CIM deve ser feito numa perspectiva de integração comunitária analisando/trabalhando a 
adequação dos residentes do Centro às necessidades locais estabelecidas no plano de intervenção do CIM.

Segundo, o CIM enquanto espaço de incubação para empreendedores das áreas criativas e culturais, deverá ser capaz de providenciar a 
capacitação e o apoio a indivíduos que pretendam desenvolver as suas ideias de negócio e que não estejam dotados das competências 
para tal. Importa apostar na capacitação da população que não dispõe de recursos financeiros para esta fase.



>> Eixo 2 - Potenciar os recursos externos abrindo o CIM à comunidade local e global.

Com o intuito de estimular o desenvolvimento de competências, aprendizagens, novas ideias e conhecimentos, foi proposta a 
dinamização de conferências, seminários, workshops, debates e mesas redondas. 

Sugeriram-se inicialmente os temas chave ligados ao Centro: empreendedorismo, negócio local, criatividade, redes de negócios locais, 
gestão de pequenas empresas, medidas de financiamento. Todavia, a proposta de temas deverá estar sempre aberta aos membros do 
CIM, interessados em integrar os seus projectos e comunidade em geral, com o intuito de adequar as suas necessidades aos serviços 
prestados.

>> Eixo 3 - Promover o dinamismo e reconhecimento do CIM como espaço de excelência da cidade para incubação e aceleração de ideias 
de negócio criativas e artísticas.



           

Como início da sua colaboração no CIM, a Bairros começou por realizar um diagnóstico/levantamento de necessidades tendo sido 
identificadas prioridades, em conjunto com a equipa do Centro de Inovação da Mouraria, no que respeita às linhas de atuação do 
equipamento.

Considerando o diagnóstico realizado, a proposta anteriormente apresentada pela Bairros, foi reformulada de acordo com as seguintes 
premissas:

- Integração de novos residentes;

- Reformulação da oferta de serviços do CIM: Novos Serviços CIM;



- Concepção de um programa de aceleração mais adaptado às ICCs;

- Indicadores/Métricas: estabelecer indicadores próprios para o equipamento e para os negócios das Indústrias Criativas, encontrar 
metodologias de avaliação e monitorização;

- Contribuir para o desenvolvimento do perfil dos residentes e trabalhadores das Indústrias Criativas: que não se enquadram no perfil de 
empreendedor “clássico”;

- Trabalhar em primeiro lugar as competências da equipa e dos residentes bem como o conceito e o espaço físico de trabalho partilhado, 
no sentido de criar uma identidade coesa e um grupo/massa crítica coerente.

Foi também estabelecida a função de Community Manager, para o colaborador da Bairros, que tem como principal objectivo acompanhar 
os residentes nomeadamente no que respeita às suas necessidades e pesquisa de oportunidades (financiamentos, representações, entre 
outros) e estabelecer a programação das actividades do CIM.

Actividades Jan./Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Candidatura Erasmus+ X

Pitch – Conclusão do Programa 
de Aceleração

X

Reunião de 
Direcção/Coordenação

X X X

Formação em Ciclo de Projecto X

Yoga X X (4 
aulas)

Fieldtrips X X X

Representações externas: 
seminários, formações e 
reuniões externas.

X – Seminário 
ICCs
X – E-
Commerce

X – Reunião 
AICEP

X – 
Evento 
lisboa 
Design 

X – 
Evento 
lisboa 
Design 



X – IEFP
X – Reunião 
Pronobis

Show Show

Aniversário CIM X

Workshop Spots X X

Pintura das paredes CIM X X

Floresta Popup X X X X

Formação em Gestão Baseada 
em Resultados

X

The Pitch Market X

Lisboa Design Show X

Contabilidade para Criativos X

Eventos programados por 
residentes

X – Concerto 
Sr. Vulcão

Total 32

A Bairros tem também desempenhado um papel relevante no apoio à produção e coordenação, nomeadamente nas seguintes áreas / 
tarefas:

 Concepção e elaboração dos novos serviços CIM;
 Reuniões (parcerias e outros);
 Eventos (exposições, conferências e outras actividades);
 Visitas (escolas, grupos e outros visitantes);
 Programação (actuação em 2 eixos/públicos-alvo): capacitação (residentes e afins) e articulação com o bairro (sensibilização 

para as práticas artísticas, etc.).



No seguimento desta colaboração e de forma a dar continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido pela Bairros no Centro de 
Inovação da Mouraria, foi renovado o protocolo em 2018, centrado nos seguintes eixos de acção:

>> Eixo 1 – O CIM como espaço de excelência da cidade para incubação e aceleração de ideias de negócio criativas e artísticas e o seu 
reconhecimento nacional e internacional.

 Integrar redes de incubadoras similares;
 Reforçar e dar visibilidade à rede de parceiros;
 Colaboração no desenho do novo programa de aceleração;
 Participação na definição do novo pacote de serviços disponibilizados;
 Apoio à concepção do novo modelo de utilização do espaço CIM;
 Colaboração na construção dos indicadores de resultados do equipamento;



 Dinamização de iniciativas e eventos relevantes dentro das áreas de conhecimento das indústrias criativas e culturais.

>> Eixo 2 – Acompanhamento dos residentes CIM, potenciando os seus recursos internos e as ligações com os diferentes stock holders.

 Ações de capacitação em áreas relevantes decorrentes do diagnóstico, não incluídas no novo programa de aceleração;
 Identificação e realização de oportunidades para os residentes (representações internas e externas, parcerias, financiamentos);
 Dinamização de iniciativas e eventos relevantes dentro das áreas de conhecimento das indústrias criativas e culturais;
 Ações de partilha de experiência e conhecimento com os associados da Bairros (Associação Renovar a Mouraria, Impact Hub, 

Associação Crescer, CLIP, rede DLBC Lisboa, entre outros);
 Realização de candidaturas a programas europeus de mobilidade jovem e de educação para adultos.

>> Eixo 3 – Programação cultural, como forma de dinamizar o espaço e reforçar o espírito criativo, bem como aproximar a comunidade 
em que o espaço está inserido e dar visibilidade ao equipamento.

 Exposições;
 Performances;
 Cinema;
 Música;
 Dança
 Actividades para escolas, professores, educadores e famílias;



Casa dos Presidentes

Foi assinado com a Câmara Municipal de Lisboa um protocolo de colaboração para dinamização do espaço e programa funcional da Casa 

dos Presidentes. O projecto chama-se Porta Aberta | Agencia de Empregabilidade e é uma resposta integrada que tem como objetivo 



geral desenhar um modelo integrado de apoio à empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade e os seguintes objetivos 

específicos/resultados esperados:

 Integrar no mercado de trabalho 40 pessoas/ano em situação de vulnerabilidade;

 Integrar num programa de ativação social 12 pessoas/ano Em situação de “desqualificação social”;

 Atividades remuneradas 40

 Desenvolvimento e acompanhamento de 2 iniciativas/ano de auto-emprego/empreendedorismo por pessoas em situação de vulnerabilidade;

 Realização de 200 atendimentos/acolhimentos ano

Por integração em mercado de trabalho entende-se a colocação direta em empresas e organizações, a frequência de cursos de formação certificados 

ou atividades formativas não certificadas, a participação em ações de pré-profissionalização.

O Protocolo foi assinado em Setembro de 2017 e o início do projeto aguarda pelas obras de remodelação do espaço, da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Lisboa.

A Bairros será a entidade gestora do espaço e coordenação do plano funcional e este será implementado pelos seus associados que têm 
larga experiência no trabalho com públicos vulneráveis, como a Associação Crescer, GAT, entre outras.

PROJECTOS CONCLUIDOS



Projeto de aprendizagem ao longo da vida, promovido pelo IFAID, concluído em 2017. Pretendeu promover o encontro entre 
financiadores e organizações do 3º sector entre 4 parceiros: Portugal, França, Reino Unido e Argélia.

Em 2017 decorreu o terceiro ano de implementação do projeto SPOTS, contou com a parceria da rede DLBC, Lisboa e contou com as 
seguintes atividades:

>> 3 workshops, que decorreram entre Abril e Maio, no auditório do Centro de Inovação da Mouraria

>> Reunião de Coordenação em Junho, que decorreu em Lisboa, com a presença de todos os parceirosEstratégia, parcerias
26 de AbrilW1 Plataformas e redes

09 de MaioW2 Resultados, Impactos
24 de MaioW3



>> Seminário Final em Julho, em Lisboa, com a presença de mais de 100 participantes, mais de 20 internacionais.

Improvise Your Interprise

Parceria europeia no âmbito do programa Erasmus+, que proporcionou uma mobilidade profissional a um colaborador de uma 
associação Bairros, a um semana de formação, na Eslovénia, com jovens europeus originários de vários países.



COMUNICAÇÃO

Website e Facebook

As plataformas de comunicação digital são actualmente imprescindíveis na actividade de qualquer entidade tendo sido por esse motivo, 
um dos aspectos trabalhados ao longo de 2017.

Assim, em 2017 a Bairros concluiu o novo website - http://abairros.org/ - e esteve mais activa na dinamização da página do Facebook, 
traduzindo-se num aumento de interacções na mesma.

Facebook

http://abairros.org/




CANDIDATURAS e PARCERIAS

Em 2017 foram realizadas as seguintes candidaturas:

>> First 5000 Mistakes; Programa Erasmus+/KA1; promotor Asociata Education Studio; Roménia – financia uma mobilidade 
profissional para jovem trabalhador social

>> BASE – Building Adult Skills and Education; Programa Erasmus+/KA1; promotor Bairros; programa de formação em mentoria para 
empreendedores Indústrias Criativas.

ÓRGÃOS SOCIAIS e EQUIPA

Associados

A Bairros tem atualmente 40 associados, entre coletivos e particulares.

Equipa

Em 2017 não teve nenhum colaborador com contrata de trabalho, mas contou com a colaboração em regime de Prestação de Serviços de 
alguns técnicos, quer no trabalho que desenvolve no CIM, quer na implementação do projeto SPOTS.

A Direção dedicou várias horas de voluntariado participando ativamente na implementação das atividades descritas, bem como na sua 
coordenação.



Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral:

Frederico Cruzeiro Costa, em representação da SEA – Agência de Empreendedores Sociais – Presidente;

Ernesto Augusto Pimentel Castelo Branco Possolo – Vice-Presidente;

José Manuel Rodrigues de Almeida – Secretários

Direção

Filipa Martins Bolotinha, em representação da Associação Renovar a Mouraria – Presidente;

Américo Filipe Pereira Amarala da Nave, em representação da Associação Crescer – Vice-Presidente;

Filipe Joaquim Rodrigues Portela – Secretário

Conselho Fiscal:

Adriana Cunha Curada, em representação do GAT – Grupo Português Activista sobre tratamento de HIV/SIDA – Presidente;

Marta alexandra Sá Lopes Ferreira da Silva, em representação da Largo Residências – Vice-Presidente;

Mourad Ghanem - Secretários


