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Espaço Intergeracional dos Ourives

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Grupo Recreativo e Cultural Onze Unidos

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Espaço Intergeracional dos Ourives
9. Ourives / Estrada de Chelas
Síntese do Projecto

Fase de execução

Possibilitar o desenvolvimento das capacidades cognitivas e
coordenativas dos idosos; Proporcionar actividades diversas
aos idosos, crianças e jovens, de forma a evitar/minimizar
o isolamento social e comportamentos desviantes; Capacitar
a relação de vizinhança/cooperação entre moradores;
Fomentar o sentimento de pertença dos moradores
relativamente à comunidade; Promover estilos de vida
saudáveis; Criar um espaço que promova a socialização
intergeracional e entre pares.

Fase de sustentabilidade

Possibilitar o desenvolvimento das capacidades cognitivas e
coordenativas dos idosos; Proporcionar actividades diversas
aos idosos, crianças e jovens, de forma a evitar/minimizar
o isolamento social e comportamentos desviantes; Capacitar
a relação de vizinhança/cooperação entre moradores;
Fomentar o sentimento de pertença dos moradores
relativamente à comunidade; Promover estilos de vida
saudáveis; Criar um espaço que promova a socialização
intergeracional e entre pares

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Bairro Quinta dos Ourives é um bairro de habitação
municipal sendo que, em termos arquitectónicos, não foi
contemplado com espaços não–habitacionais (lojas),
originando a inexistência de espaços sociais/comunitários e
de comércio. Constata-se a existência de problemas
específicos numa população estimada de 2460 indivíduos
(INE, Censos 2001), nomeadamente: abandono, absentismo e
insucesso escolar; comportamentos desviantes de crianças e
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jovens; idosos isolados; baixas competências parentais;
gravidez precoce; violência doméstica, negligência/maus
tratos; exclusão social; toxicodependência/tráfico;
ausência de Projecto de Vida; jovens e idosos sem quaisquer
ocupação de tempos livres ou recolhidos nos fogos
municipais; carência económica espelhada nos constantes
pedidos por parte dos agregados. Identifica-se também uma
faixa etária dos jovens entre os 12 e os 22 anos que se
encontra a descoberto em termos de apoio e intervenção
institucional, no âmbito social e comunitário. O
isolamento, a agressividade, o insucesso escolar, o consumo
de drogas e a delinquência, surgem com maior facilidade e
frequência. Relativamente aos idosos, a situação é
considerada crítica, uma vez que não existe qualquer apoio
ou suporte social de acompanhamento e ocupação do seu
tempo. Esta falta de apoios sociais promove o isolamento
dos mais envelhecidos, levando a que os mesmos permaneçam
fechados em casa, afastando-se da comunidade e,
consequentemente, deixando-se envelhecer mais rapidamente.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Comunidade
Possibilitar o desenvolvimento das capacidades cognitivas e
coordenativas dos idosos; Proporcionar actividades diversas
aos idosos, crianças e jovens, de forma a evitar/minimizar
o isolamento social e comportamentos desviantes; Capacitar
a relação de vizinhança/cooperação entre moradores;
Fomentar o sentimento de pertença dos moradores
relativamente à comunidade; Promover estilos de vida
saudáveis; Criar um espaço que promova a socialização
intergeracional e entre pares.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Possibilitar o desenvolvimento das capacidades cognitivas e
coordenativas dos idosos; Proporcionar actividades diversas
aos idosos, crianças e jovens, de forma a evitar/minimizar
o isolamento social e comportamentos desviantes; Capacitar
a relação de vizinhança/cooperação entre moradores;
Fomentar o sentimento de pertença dos moradores
relativamente à comunidade; Promover estilos de vida
saudáveis; Criar um espaço que promova a socialização
intergeracional e entre pares.

Sustentabilidade

Possibilitar o desenvolvimento das capacidades cognitivas e
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coordenativas dos idosos; Proporcionar actividades diversas
aos idosos, crianças e jovens, de forma a evitar/minimizar
o isolamento social e comportamentos desviantes; Capacitar
a relação de vizinhança/cooperação entre moradores;
Fomentar o sentimento de pertença dos moradores
relativamente à comunidade; Promover estilos de vida
saudáveis; Criar um espaço que promova a socialização
intergeracional e entre pares.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Dança
Estimular a criatividade e a auto-expressão, aumentar a
auto-estima e a auto-confiança, desenvolver a disciplina,
promover a socialização entre pares e gerações; garantir a
diversidade de linguagens de movimentos, sem qualquer tipo
de preconceito.
um professor de dança
Instalações do Clube "Onze Unidos": Rua Dr. Manuel Espírito
Santo
Instalações do Clube "Onze Unidos"
População mais activa e empenhada no trabalho e actividades
comunitárias; reconhecimento e tomada de consciência das
capacidades individuais e de grupo; valorização da
aprendizagem pessoal; aquisição de conhecimentos
diversificados, até então fora do alcance desta
população-alvo; melhoria dos estilos de vida; constituir
grupos de crianças jovens e idosos num total de 40
participantes; aumentar a proximidade da população-alvo aos
recursos existentes; minimizar os efeitos criados pelo
isolamento/exclusão social.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
20
1

Iniciação à Informática
Visando alargar conhecimentos acerca da tipologia utilizada
hoje em dia focalizando a aprendizagem para os
conceitos/programas básicos de informática
Um coordenador geral do projecto (que assume a função de
monitor da actividade de informática)
Instalações do Clube "Onze Unidos": Rua Dr. Manuel Espírito
Santo
Instalações do Clube "Onze Unidos"
População mais activa e empenhada no trabalho e actividades
comunitárias; reconhecimento e tomada de consciência das
capacidades individuais e de grupo; valorização da
aprendizagem pessoal; aquisição de conhecimentos
diversificados, até então fora do alcance desta
população-alvo; melhoria dos estilos de vida; constituir
grupos de crianças jovens e idosos num total de 40
participantes; aumentar a proximidade da população-alvo aos
recursos existentes; minimizar os efeitos criados pelo
isolamento/exclusão social.
4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
20
1

Iniciação à Pintura Decorativa
Iniciação à Pintura Decorativa para Idosos: Atelier de
pintura no qual são ensinadas as técnicas básicas de
pintura sobre diversos suportes (papel, cartolina e tela) e
uso de vários tipos de tintas.
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Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor

Um monitor de cerâmica/Olaria e pintura decorativa
Instalações do Clube "Onze Unidos": Rua Dr. Manuel Espírito
Santo
Instalações do Clube "Onze Unidos"
População mais activa e empenhada no trabalho e actividades
comunitárias; reconhecimento e tomada de consciência das
capacidades individuais e de grupo; valorização da
aprendizagem pessoal; aquisição de conhecimentos
diversificados, até então fora do alcance desta
população-alvo; melhoria dos estilos de vida; constituir
grupos de crianças jovens e idosos num total de 40
participantes; aumentar a proximidade da população-alvo aos
recursos existentes; minimizar os efeitos criados pelo
isolamento/exclusão social.
4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
20
1

Cerâmica/Olaria
Cerâmica/Olaria para os idosos
Atelier de aulas práticas onde é permitida aprendizagem de
diversas técnicas de moldagem, decoração e pintura de peças
de barro.
Um monitor de cerâmica/Olaria e pintura decorativa
Instalações do Clube "Onze Unidos": Rua Dr. Manuel Espírito
Santo
Instalações do Clube "Onze Unidos"
População mais activa e empenhada no trabalho e actividades
comunitárias; reconhecimento e tomada de consciência das
capacidades individuais e de grupo; valorização da
aprendizagem pessoal; aquisição de conhecimentos
diversificados, até então fora do alcance desta
população-alvo; melhoria dos estilos de vida; constituir
grupos de crianças jovens e idosos num total de 40
participantes; aumentar a proximidade da população-alvo aos
recursos existentes; minimizar os efeitos criados pelo
isolamento/exclusão social.
4000.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
20
1

Passeios culturais
Passeios (culturais, lúdicos entre outros) para idosos e
jovens.
Técnicos do consórcio
Locais a designar com os participantes
Responsáveis dos locais a designar com os participantes
População mais activa e empenhada no trabalho e actividades
comunitárias; reconhecimento e tomada de consciência das
capacidades individuais e de grupo; valorização da
aprendizagem pessoal; aquisição de conhecimentos
diversificados, até então fora do alcance desta
população-alvo; melhoria dos estilos de vida; constituir
grupos de crianças jovens e idosos num total de 40
participantes; aumentar a proximidade da população-alvo aos
recursos existentes; minimizar os efeitos criados pelo
isolamento/exclusão social.
4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
20
1

Actividades Desportivas
Várias actividades desportivas para crianças, jovens e
idosos (futsal e ginástica).
Equipa Multidisciplinar
Instalações do Clube "Onze Unidos": Rua Dr. Manuel Espírito
Santo
Instalações do Clube "Onze Unidos"
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

População mais activa e empenhada no trabalho e actividades
comunitárias; reconhecimento e tomada de consciência das
capacidades individuais e de grupo; valorização da
aprendizagem pessoal; aquisição de conhecimentos
diversificados, até então fora do alcance desta
população-alvo; melhoria dos estilos de vida; constituir
grupos de crianças jovens e idosos num total de 40
participantes; aumentar a proximidade da população-alvo aos
recursos existentes; minimizar os efeitos criados pelo
isolamento/exclusão social.
4500.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
40
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
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)
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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

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
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Encargos com pessoal interno

2000.00 EUR

Encargos com pessoal externo

14000.00 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

2500.00 EUR
750.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2250.00 EUR

Equipamentos

1500.00 EUR

Obras

1500.00 EUR

Total

24500 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Grupo Recreativo e Cultural Onze Unidos
24500.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia do Beato
Não financeiro
2400.00 EUR
Apoio ao projeto

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

24500 EUR
2400 EUR
26900 EUR
140
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