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Refª: 055
Outra Paisagem, Novos Ambientes

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia da Penha de França (Antiga JF de São
João)

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

GI Moradores Quinta do Lavrado

Designação

Y Ecocidade

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Outra Paisagem, Novos Ambientes
46. Quinta do Lavrado
Síntese do Projecto

Fase de execução

Promover o sentimento de pertença e de segurança no BGM
Quinta do Lavrado; Converter `campo de jogos´em espaço
polidesportivo com zona de lazer para usufruto e ocupação
saudável do tempo livre da população do bairro, Workshop de
grafiti e de planeamento da intervenção com pais/familiares
para pintura da `praceta dos pequeninos´; Colocar mesas e
cadeiras nos pátios do edificado que facilite a ocupação
progressiva dos espaços públicos comuns pela generalidade
da população do bairro.

Fase de sustentabilidade

Promover o sentimento de pertença e de segurança no BGM
Quinta do Lavrado; Converter `campo de jogos´em espaço
polidesportivo com zona de lazer para usufruto e ocupação
saudável do tempo livre da população do bairro, Workshop de
grafiti e de planeamento da intervenção com pais/familiares
para pintura da `praceta dos pequeninos´; Colocar mesas e
cadeiras nos pátios do edificado que facilite a ocupação
progressiva dos espaços públicos comuns pela generalidade
da população do bairro.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O BGM Qtª. Do Lavrado localiza-se em zona urbana com área
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expectante muito significativa, desprovida de espaços
verdes/outras áreas de lazer e convívio qualificados para
usufruto e ocupação da comunidade residente e/ou local.
Algumas das zonas expectantes junto ao bairro alojam ratos,
o que constitui preocupação para os moradores dado o risco
latente para a saúde pública (*).
Além destas características (envolvente do bairro), o
interior do bairro, nomeadamente os pátios, é igualmente
desprovido de zonas que facilitem o convívio, o usufruto e
a ocupação dos espaços públicos comuns do edificado por
parte da generalidade da população. Pequenas intervenções
poderão favorecer a apropriação positiva do espaço exterior
do edificado, contrapondo-se a dinâmica instalada associada
ao consumo e práticas ilícitas.
O sentimento de insegurança apresenta-se como tema
preocupante para a população do bairro, a que se associa a
desocupação infanto-juvenil – verifica-se que após o
período escolar, grande parte das crianças entre os 6 e 15
anos que não estão em ATL, ou actividades pós-letivas,
ficam em casa, com familiares adultos, sem alternativa
(equipamentos sociais e/ou outros) para ocupação dos seus
tempos livres, além da rua.
(*) Para concretização da `Actividade 1´, será efectuada a
desmatação e desratização da zona de lazer a criar na
envolvente do `campo de jogos´.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Reabilitar e Requalificar os Espaços
Comunidade
Promover o sentimento de pertença e de segurança no BGM
Quinta do Lavrado; Converter `campo de jogos´em espaço
polidesportivo com zona de lazer para usufruto e ocupação
saudável do tempo livre da população do bairro, Workshop de
grafiti e de planeamento da intervenção com pais/familiares
para pintura da `praceta dos pequeninos´; Colocar mesas e
cadeiras nos pátios do edificado que facilite a ocupação
progressiva dos espaços públicos comuns pela generalidade
da população do bairro.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Promover o sentimento de pertença e de segurança no BGM
Quinta do Lavrado; Converter `campo de jogos´em espaço
polidesportivo com zona de lazer para usufruto e ocupação
saudável do tempo livre da população do bairro, Workshop de
grafiti e de planeamento da intervenção com pais/familiares
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para pintura da `praceta dos pequeninos´; Colocar mesas e
cadeiras nos pátios do edificado que facilite a ocupação
progressiva dos espaços públicos comuns pela generalidade
da população do bairro.
Sustentabilidade

Promover o sentimento de pertença e de segurança no BGM
Quinta do Lavrado; Converter `campo de jogos´em espaço
polidesportivo com zona de lazer para usufruto e ocupação
saudável do tempo livre da população do bairro, Workshop de
grafiti e de planeamento da intervenção com pais/familiares
para pintura da `praceta dos pequeninos´; Colocar mesas e
cadeiras nos pátios do edificado que facilite a ocupação
progressiva dos espaços públicos comuns pela generalidade
da população do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Espaço Polidesportivo
: Converter`campo de jogos´em espaço polidesportivo: vedar
e pôr redes de protecção; alisar/colocar piso ; fixar
balizas, adquirir redes; criar área de lazer/convívio com
árvores, mesas e cadeiras para a população local (* ver
diagnóstico).

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar e Moradores

Local: morada(s)

Espaço Público na quinta do lavrado

Local: entidade(s)

Espaço Público na quinta do lavrado

Resultados esperados

Valor

1 campo polidesportivo construído com zona de lazer
população satisfeita com as alterações introduzidas no
bairro
30000.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Diário
30
1

Mobiliário Urbano
Colocação de bancos e mesas no pátio entre os cafés do
bairro para criar espaço de usufruto da comunidade
residente

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar e Moradores

Local: morada(s)

Espaço Público na quinta do lavrado

Local: entidade(s)

Espaço Público na quinta do lavrado

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Áreas requalificadas/regeneradas são frequentadas pela
população local;
População satisfeita com as alterações introduzidas no
bairro
9152.00 EUR
Mês 2, Mês 3
Semanal
30
1

"Praceta dos Pequeninos"
Requalificar `praceta dos pequeninos´: pintar espaço no
bairro usado pela Creche Missão nossa Senhora – SCML, para
desenvolver actividades com crianças. Pintura feita com
pais, temática e tecnicamente enquadrada por formador de
grafiti.

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar e Moradores

Local: morada(s)

Espaço Público na quinta do lavrado

Local: entidade(s)

Espaço Público na quinta do lavrado

Resultados esperados

pelo menos 15 pais/familiares das crianças frequentam as
sessões do workshop e participam na requalificação da
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"praceta dos pequeninos".
População satisfeita com as alterações introduzidas no
bairro
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

10000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
15
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
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
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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

0.00 EUR

Encargos com pessoal externo

500.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0.00 EUR

Equipamentos
Obras
Total

500.00 EUR
48152.00 EUR
49152 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Junta de Freguesia da Penha de França (Antiga JF de São
João)
39152.00 EUR
Fundação Aga Khan - Portugal
10000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de São João
Não financeiro
1.00 EUR
Apoio ao projeto

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

49152 EUR
1 EUR
49153 EUR
75
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