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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Santa Clara (Antiga JF da Ameixoeira)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Grupo Recreativo de Pescadores da Torrinha

Designação

Associação Juvenil Tropa das Artes

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Reabilitação do Parque da Torrinha
6. Quinta da Torrinha
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Requalificar o Parque da Torrinha, ao nível da zona
desportiva, zona de lazer infantil e zona de convívio para
a comunidade.
Criar um espaço de lazer aberto a toda a comunidade da
Ameixoeira e arredores, promovendo a relação
intergeracional e intercultural e contribuindo para a
coesão social.
Promover este espaço enquanto referência da nossa
comunidade.
Promover o desporto e os hábitos de vida saudável.
Fortalecer práticas de parceria e de ação concertada e
sustentável
Promover este espaço enquanto referência da nossa
comunidade.
Promover o desporto e os hábitos de vida saudável.
Fortalecer práticas de parceria e de ação concertada e
sustentável

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A Q. Torrinha remonta a 1975. O realojamento realizado na
Ameixoeira entre 2001/2004, veio alterar significativamente
as relações de vizinhança e a dinâmica desta zona da
freguesia numa comunidade já estabelecida numa época muito
anterior. Em geral a população é bastante jovem com baixo
nível socioeconómico, elevado grau de vulnerabilidade a
situações de exclusão social. Os baixos níveis de

1

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

competências pessoais, sociais, escolares e profissionais,
de capacidade empreendedora, refletem-se no desemprego.
O espaço inicialmente existente no P. da Torrinha serviu
como ponto de encontro da comunidade e espaço de lazer e
desporto para as diversas faixas etárias. É identificado
pela população, assim como por estruturas locais a ausência
de um
espaço para lazer das crianças, jovens e comunidade
adulta, espaço esse que funcionaria
não só do ponto de
vista da prevenção como do ponto de vista da animação e
promoção territorial.
Identificam-se também potencialidades: a coexistência
próxima entre bairros de génese distinta é claramente um
potencial fator de desenvolvimento local e comunitário. O
Parque da Torrinha é um espaço que tem vindo a degradar-se
continuamente, mantendo pontualmente o seu caracter de foco
de atração mas sem um dinamismo continuado. Tendo em conta
a degradação do equipamento, a falta de um equipamento
deste cariz nesta zona da freguesia e as expectativas
geradas na comunidade urge reabilitar e dinamizar este
espaço e devolve-lo à comunidade.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Reabilitar e Requalificar os Espaços
Comunidade
Requalificar o Parque da Torrinha, ao nível da zona
desportiva, zona de lazer infantil e zona de convívio para
a comunidade.
Criar um espaço de lazer aberto a toda a comunidade da
Ameixoeira e arredores, promovendo a relação
intergeracional e intercultural e contribuindo para a
coesão social.
Promover este espaço enquanto referência da nossa
comunidade.
Promover o desporto e os hábitos de vida saudável.
Fortalecer práticas de parceria e de ação concertada e
sustentável

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Requalificar o Parque da Torrinha, ao nível da zona
desportiva, zona de lazer infantil e zona de convívio para
a comunidade.
Criar um espaço de lazer aberto a toda a comunidade da
Ameixoeira e arredores, promovendo a relação
intergeracional e intercultural e contribuindo para a
coesão social.
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Promover este espaço enquanto referência da nossa
comunidade.
Promover o desporto e os hábitos de vida saudável.
Fortalecer práticas de parceria e de ação concertada e
sustentável
Sustentabilidade

Requalificar o Parque da Torrinha, ao nível da zona
desportiva, zona de lazer infantil e zona de convívio para
a comunidade.
Criar um espaço de lazer aberto a toda a comunidade da
Ameixoeira e arredores, promovendo a relação
intergeracional e intercultural e contribuindo para a
coesão social.
Promover este espaço enquanto referência da nossa
comunidade.
Promover o desporto e os hábitos de vida saudável.
Fortalecer práticas de parceria e de ação concertada e
sustentável

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Recuperação do Parque da Torrinha
Obras: Recuperação do Parque da Torrinha
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Parque da Torrinha

Local: entidade(s)

Parque da Torrinha

Resultados esperados

Criação de dinâmicas desportivas e de convívio comunitário
sustentáveis

Valor

26000.00 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição
Recursos humanos

Diário
100
1

Evento Comunitário
Evento de apresentação do projeto à comunidade
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Parque da Torrinha

Local: entidade(s)

Parque da Torrinha

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

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Criação de dinâmicas desportivas e de convívio comunitário
sustentáveis
2500.00 EUR
Mês 1
Diário
100
1

Filmes ao ar livre
Projeção de filmes ao ar livre nos meses ds verão,
actividades e torneios desportivos; torneios de sueca, de
chinquilho e de malha; festa de encerramento em dezembro
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Parque da Torrinha

Local: entidade(s)

Parque da Torrinha

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Criação de dinâmicas desportivas e de convívio comunitário
sustentáveis
3703.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
100
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Objectivos especificos para que
concorre

1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
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
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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
Encargos com pessoal interno

0.00 EUR

Encargos com pessoal externo

0.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1000.00 EUR

Equipamentos

5203.00 EUR
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Obras
Total

26000.00 EUR
32203 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Santa Clara (Antiga JF da Ameixoeira)
32203.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia da Ameixoeira
Não financeiro
1.00 EUR
Apoio ao projeto

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

32203 EUR
1 EUR
32204 EUR
300
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