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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de S. Vicente de Fora

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Comissão de Moradores da Quinta do Ferro e Travessas

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Quinta do Ferro - renovação do EP
65. Quinta do Ferro
Síntese do Projecto

Fase de execução

Aumento da mobilidade e segurança: Incremento da qualidade
de vida dos residentes; condução de intervenções no sentido
da promoção de melhor saúde pública.

Fase de sustentabilidade

Manter a mobilidade e segurança: Incremento da qualidade de
vida dos residentes; condução de intervenções no sentido da
promoção de melhor saúde pública.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Caracterizada pela degradação do espaço-público quer do
edificado destinado à habitação, a Quinta do Ferro
constitui-se como a zona da freguesia de São Vicente Fora
de maiores carência apresenta no que respeita ao usufruto
por parte dos seus residentes dos recursos necessários de
garante a saúde pública e bem-estar geral. É urgente a
intervenção no âmbito do saneamento básico uma vez que
muitas das habitações aí existentes apenas tem ligação a
uma fossa séptica que em pleno séc. XXI e na Cidade de
Lisboa representa um sinal de desigualdade no acesso às
condições básicas de garantia de igualdade de qualidade de
vida.
O espaço público, a sua generalidade é pouco interessante e
inseguro sendo urgente a requalificação das zonas muradas
favorecendo-se assim um incremento da segurança e
mobilidade de pessoas e bens.
Verifica-se que, o estado geral de degradação dos espaços
incentiva à utilização dos mesmos para despejos de entulhos
contribuindo para a manutenção de uma imagem de abandono e
desmazelo do espaço por parte da autarquia e reforçando o
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sentimento de impunidade daqueles que o utilizam para esses
fins. Neste sentido, parece-nos pertinente a colocação de
asfalto nas zonas em causa por forma a desincentivar
nomeadamente, os despejos de entulho.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Reabilitar e Requalificar os Espaços
Comunidade
Aumento da mobilidade e segurança: Incremento da qualidade
de vida dos residentes; condução de intervenções no sentido
da promoção de melhor saúde pública.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Aumento da mobilidade e segurança: Incremento da qualidade
de vida dos residentes; condução de intervenções no sentido
da promoção de melhor saúde pública.

Sustentabilidade

Aumento da mobilidade e segurança: Incremento da qualidade
de vida dos residentes; condução de intervenções no sentido
da promoção de melhor saúde pública.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1

Atividade 1

4

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição

Informação/divulgação/sensibilização/avaliação (de
processos e de resultados). Ocorre durante toda a execução
do projecto permitindo ajustar espetativas e reolher
sensibilidades dos moradores.

Recursos humanos

Um(a) técnico(a) de acompanhamento da Junta de Freguesia e
um representante da Comissão de Moradores da Quinta do
Ferro

Local: morada(s)

Quinta do Ferro

Local: entidade(s)

Quinta do Ferro

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Melhoria da Qualidade de Vida dos moradores; Melhoria das
condições de salubridade; Melhoria da segurança.
6400.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
50
1

Construção rede de Esgotos
Intervenção propriamente dita, ocorre de forma faseada: 1ª
fase – construção da rede de esgotos e ligação de fossa à
rede pública;
Trabalhadores da empreitada

Local: morada(s)

Quinta do Ferro

Local: entidade(s)

Quinta do Ferro

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Melhoria da Qualidade de Vida dos moradores; Melhoria das
condições de salubridade; Melhoria da segurança.
14180.00 EUR
Mês 5
Diário
50
1
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Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

Reconstrução de Muros
Intervenção propriamente dita. Ocorre de forma faseada; 2ª
fase – Reconstrução de muros danificados;
Trabalhadores da Empreitada

Local: morada(s)

Quinta do Ferro

Local: entidade(s)

Quinta do Ferro

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição
Recursos humanos

Melhoria da Qualidade de Vida dos moradores; Melhoria das
condições de salubridade; Melhoria da segurança.
10000.00 EUR
Mês 6
Diário
50
1

Asfaltamento
Intervenção propriamente dita. Ocorre de forma faseada; 3ª
fase – Asfaltamento de zonas de lixeira.
Trabalhadores da Empreitada

Local: morada(s)

Quinta do Ferro

Local: entidade(s)

Quinta do Ferro

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Melhoria da Qualidade de Vida dos moradores; Melhoria das
condições de salubridade; Melhoria da segurança.
10000.00 EUR
Mês 8
Diário
50
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

0

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

0

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

0

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
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Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

3200.00 EUR

Encargos com pessoal externo

0.00 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

500.00 EUR
2500.00 EUR
200.00 EUR
0.00 EUR
34180.00 EUR
40580 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de S. Vicente de Fora
40580.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Y Comissão de Moradores da Quinta do Ferro e Travessas
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1.00 EUR
Apoio ao projeto

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto
Total dos Destinatários

40580 EUR
1 EUR
40581 EUR
200
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