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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Grupo Informal de Administradores de Lotes da Rua Pedro
Queirós Pereira

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Vira Verde -Reabilitação de Espaços
25. Cruz Vermelha
26. Pedro Queiróz Pereira
Síntese do Projecto

Fase de execução

Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes
públicos por moradores voluntários ou remunerados, para
ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no
mercado de trabalho.
Promover um sentimento de segurança através da melhoria de
proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes).
Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de
árvores, arbustos e herbáceas.
Constituição de hortas sociais.
Limpeza e plantação participada por moradores no “muro
amarelo”

Fase de sustentabilidade

Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes
públicos por moradores voluntários ou remunerados, para
ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no
mercado de trabalho.
Promover um sentimento de segurança através da melhoria de
proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes).
Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de
árvores, arbustos e herbáceas.
Constituição de hortas sociais.
Limpeza e plantação participada por moradores no “muro
amarelo”

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

De acordo com o diagnóstico participado realizado ao “Grupo
Informal de Administradores de Lotes” foram detetados
alguns problemas/preocupações, nomeadamente: a falta de
proteção dos espaços verdes (gradeamento), a falta de bocas
de rega autónomas e a inexistência de higiene urbana.
De acordo com o diagnóstico da Alta de Lisboa (2009) pela
CEDRU/K’CIDADE, a Alta de Lisboa detém uma população
residente de aproximadamente 32 000 indivíduos. Analisando
a situação económica e social é relevante identificar as
principais necessidades e carências sentidas.
O aumento da taxa de desemprego afetou bastante a população
e agravou situações de desocupação, 11,5% de ativos
desempregados em 2009. Verifica-se ainda que o nº de
membros por família é elevado (12% das famílias têm mais de
5 membros), o que aliado a reduzidos recursos económicos e
uma diminuta capacidade de poupança (10,2% dos agregados
familiares efetuou poupanças); e a um aumento de
endividamento.
O território da Alta de Lisboa era caracterizado como zona
abundante em práticas hortícolas, e tendo em conta o nº de
população imigrante principalmente proveniente dos PALOP,
em que a prática da agricultura era uma atividade muito
importante nas vivências da comunidade e no reforço da
economia familiar. A abundância de espaços verdes públicos
existentes na Alta de Lisboa, possibilita a integração da
população em atividades destinadas a estes serviços e que
se enquadram nas vivências desta população.
Reabilitar e Requalificar os Espaços
Comunidade
Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes
públicos por moradores voluntários ou remunerados, para
ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no
mercado de trabalho.
Promover um sentimento de segurança através da melhoria de
proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes).
Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de
árvores, arbustos e herbáceas.
Constituição de hortas sociais.
Limpeza e plantação participada por moradores no “muro
amarelo”

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes
públicos por moradores voluntários ou remunerados, para
ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no
mercado de trabalho.
Promover um sentimento de segurança através da melhoria de
proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes).
Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de
árvores, arbustos e herbáceas.
Constituição de hortas sociais.
Limpeza e plantação participada por moradores no “muro
amarelo”

Sustentabilidade

Valorização, limpeza e manutenção dos espaços verdes
públicos por moradores voluntários ou remunerados, para
ocupar o seu tempo livre, formá-los e integrá-los no
mercado de trabalho.
Promover um sentimento de segurança através da melhoria de
proteções dos espaços verdes (separadores vivos e inertes).
Valorização dos espaços exteriores, através da plantação de
árvores, arbustos e herbáceas.
Constituição de hortas sociais.
Limpeza e plantação participada por moradores no “muro
amarelo”

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Reunião de Mobilização e Limpeza
Reunião de mobilização dos moradores para planear a limpeza
dos espaços verdes: limpeza das caldeiras, canteiros e muro
de contenção.
Realização de um levantamento dos espaços a intervir.
Primeira ação de limpeza no muro de contenção
Equipa Multidisciplinar e Moradores
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Espaço da promotora e Espaços Verdes dos bairros
Espaço da promotora e Muro de contenção
Melhorar a Higiene Urbana; Valorizar os Espaços Verdes;
criar condições de melhor manutenção com participação dos
moradores;Inserção no mercado de trabalho de três pessoas
da comunidade com conhecimento de jardinagem; plantação 100
árvores, 500 arbustos e plantas aromáticas; Requalificação
de horta social.
4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
20
1

Segunda Acção de Limpeza
Segunda ação de limpeza de espaços verdes: canteiros e
caldeiras. Retirar as ervas e lixo dos canteiros e das
caldeiras, instalação de vedação.
Equipa Multidisciplinar e Moradores

Local: morada(s)

Espaços Verdes dos bairros

Local: entidade(s)

Espaços Verdes dos bairros

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

Melhorar a Higiene Urbana; Valorizar os Espaços Verdes;
criar condições de melhor manutenção com participação dos
moradores;Inserção no mercado de trabalho de três pessoas
da comunidade com conhecimento de jardinagem; plantação 100
árvores, 500 arbustos e plantas aromáticas; Requalificação
de horta social.
4000.00 EUR
Mês 2
Semanal
20
1

Horta Social
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Descrição

Recursos humanos

Definição de áreas para horta social e plantação de
hortícolas nesses locais, onde já tenha sido efetuada a
limpeza. Criação de um sistema de rega no local. Vedação da
horta.
Equipa Multidisciplinar e Moradores

Local: morada(s)

Espaços Verdes dos bairros

Local: entidade(s)

Espaços Verdes dos bairros

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição
Recursos humanos

Melhorar a Higiene Urbana; Valorizar os Espaços Verdes;
criar condições de melhor manutenção com participação dos
moradores;Inserção no mercado de trabalho de três pessoas
da comunidade com conhecimento de jardinagem; plantação 100
árvores, 500 arbustos e plantas aromáticas; Requalificação
de horta social.
4000.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4
Semanal
20
1

Horto Plantas Aromáticas
Realização de um horto de plantas aromáticas em espaços
verdes com dimensões adequadas.
Equipa Multidisciplinar e Moradores

Local: morada(s)

Espaços Verdes dos bairros

Local: entidade(s)

Espaços Verdes dos bairros

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Melhorar a Higiene Urbana; Valorizar os Espaços Verdes;
criar condições de melhor manutenção com participação dos
moradores;Inserção no mercado de trabalho de três pessoas
da comunidade com conhecimento de jardinagem; plantação 100
árvores, 500 arbustos e plantas aromáticas; Requalificação
de horta social.
4000.00 EUR
Mês 5
Semanal
20
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

1

Plantação de Árvores e Arbustos
Plantação de árvores e arbustos no muro de contenção e
colocação de um sistema de rega; criação de proteções
naturais através da plantação de arbustos junto a vedações.
Equipa Multidisciplinar e Moradores

Local: morada(s)

Espaços Verdes dos bairros

Local: entidade(s)

Espaços Verdes dos bairros

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Melhorar a Higiene Urbana; Valorizar os Espaços Verdes;
criar condições de melhor manutenção com participação dos
moradores;Inserção no mercado de trabalho de três pessoas
da comunidade com conhecimento de jardinagem; plantação 100
árvores, 500 arbustos e plantas aromáticas; Requalificação
de horta social.
3835.00 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
20
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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)
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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

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
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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

5250.00 EUR

Deslocações e estadias

120.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

250.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos

14090.00 EUR
125.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

19835 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
19835.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

AVAAL - Associação
Não financeiro
1.00 EUR
Apoio ao projeto

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento

19835 EUR
1 EUR
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Total do Projeto
Total dos Destinatários

19836 EUR
100
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