Programa BIP/ZIP 2011
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 005
Intervenção em Espaço Público

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 de Santa Maria Maior (Antiga JF de Santo
Estêvão)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Centro Paroquial de Bem estar Social de Alfama

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Intervenção em Espaço Público
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
43. Alfama
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Contribuir para para uma melhor qualidade de vida;
apetrechar as salas de apoio a todas as valências, com
equipamento audiovisual; estreitar a relação entre
educadores, educandos e suas famílias; criar condições de
segurança e saúde dos vários espaços da Instituição;
proporcionar melhores condições de trabalho, favorecendo o
desenvolvimento intelectual e profissional dos
funcionários;
Continuar a contribuir para para uma melhor qualidade de
vida;
estreitar a relação entre educadores, educandos e
suas famílias; criar condições de segurança e saúde dos
vários espaços da Instituição; proporcionar melhores
condições de trabalho, favorecendo o desenvolvimento
intelectual e profissional dos funcionários;

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Centro Paroquial de Alfama a funcionar desde 1973, presta
apoio direto a todas as camadas da população de Alfama (Stº
Estevão, São Miguel, Sé e São Vicente), promovendo um
programa de actividades de cariz social e educacional nas
verentes lúdico pedagógico e culturais, proporcionando
desta forma uma estreita relação com todo o tecido familiar
dos utentes daa Instituição.
As salas de apoio à realização de todo o programa
infanto-juvenil carecem urgentemente de um pavimento novo,
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o actual encontra-se totalmente desgastado, contribuindo
assim para a descaracterização do mesmo, quer a nível de
conforto e salubridade.
A par desta realidade, é inexistente o equipamento
audiovisual necessário ao pleno funcionamento imposto pelas
actividades, limitando a acção e desenvolvimento dos
objectivos a que os profissionais se propõem.
A Instituição encontra no espaço destinado á terceira idade
a necessidade de equipar um sistema de ar condicionado, de
forma a criar uma melhor qualidade no ar, proporcionando um
ambiente adequado a esta camada sensível da população.
As instalações sanitárias, não estão apetrechadas com as
barras laterais de apoio ao idoso, dificultando toda a
acção dos profissionais da área e consequentemente a
autonomia e auto estima do próprio utente. A sala de
convívio do Centro, actualmente não está infra-estruturada
com um sistema de detecção de incêndio como previsto na
legislação em vigor.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Reabilitar e Requalificar os Espaços
Comunidade
Contribuir para para uma melhor qualidade de vida;
apetrechar as salas de apoio a todas as valências, com
equipamento audiovisual; estreitar a relação entre
educadores, educandos e suas famílias; criar condições de
segurança e saúde dos vários espaços da Instituição;
proporcionar melhores condições de trabalho, favorecendo o
desenvolvimento intelectual e profissional dos
funcionários;

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Contribuir para para uma melhor qualidade de vida;
apetrechar as salas de apoio a todas as valências, com
equipamento audiovisual; estreitar a relação entre
educadores, educandos e suas famílias; criar condições de
segurança e saúde dos vários espaços da Instituição;
proporcionar melhores condições de trabalho, favorecendo o
desenvolvimento intelectual e profissional dos
funcionários;
Continuar a contribuir para para uma melhor qualidade de
vida;
estreitar a relação entre educadores, educandos e
suas famílias; criar condições de segurança e saúde dos
vários espaços da Instituição; proporcionar melhores
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condições de trabalho, favorecendo o desenvolvimento
intelectual e profissional dos funcionários;

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Obra e Atividades
Colocação do pavimento flutuante
Colocação do sistema de detecção
de incêndios
Colocação do sistema de ar
condicionado
Programação de actividades
Coordenadora e dois operários
Bâco da Bicha, nº 3
Centro Paroquial de Bem Estar Social de Alfama
Estender os programas socioeducativos à comunidade; Novas
técnicas de ensino e acompanhamento ao idoso; As
instalações irão proporcionar um ambiente bastante
favorável ao desenvolvimento das competências pessoais e
coletivas; Instalações mais bonitas, mais acolhedoras e
principalmente mais seguras
8365.00 EUR
Mês 1, Mês 2
Diário
100
1
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Nº de parceiros mobilizados

2
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

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

1200.00 EUR

Encargos com pessoal externo

1600.00 EUR

Deslocações e estadias

250.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0.00 EUR

Equipamentos
Obras
Total

4700.00 EUR
615.00 EUR
8365 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (Antiga JF de Santo
Estêvão)
8365.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Junta de Freguesia de Santo estêvão
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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

8365 EUR
1 EUR
8366 EUR
100
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