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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

Junta de Freguesia de Arroios (Antiga JF dos Anjos)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

PARÓQUIA N. SENHORA DOS ANJOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Luz e sombra
64. Anjos
Síntese do Projecto

Fase de execução

objectivo primordial avançar com a promoção da cidadania e
urbanidade em espaços considerados centrais de valor
sócio-comunitário, operando uma regeneração urbana a dois
níveis: intervenção paisagística no Parque António Feijó
(igreja dos Anjos), criando-se um sistema de iluminação
novo e diversas intervenções urbanas para a criação de
monumento através da incidência do sol, e a respectiva
sombra criada, por vários locais de área de intervenção.

Fase de sustentabilidade

objectivo primordial avançar com a promoção da cidadania e
urbanidade em espaços considerados centrais de valor
sócio-comunitário, operando uma regeneração urbana a dois
níveis: intervenção paisagística no Parque António Feijó
(igreja dos Anjos), criando-se um sistema de iluminação
novo e diversas intervenções urbanas para a criação de
monumento através da incidência do sol, e a respectiva
sombra criada, por vários locais de área de intervenção.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

:Desde há muito que a freguesia dos anjos é considerada
como das mais facturadas ao nível sócio-territorial, na
cidade de Lisboa, o que representa um contra-senso
atendendo à localização cultural da cidade, ao edifício
existente e à capacidade de acessibilidade, pela quantidade
de transportes públicos presentes. Um dos objectivos do
Programa Local de Habitação, é o de “Melhorar a qualidade
de vida urbana e a coesão territorial” assumindo-se neste
discurso a realidade de que habitação não é só a nossa
casa, mas também todo o espaço público que nos rodeia.
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Assim esta proposta assenta na assumpção de
responsabilidades na concretização de melhorias no espaço
público desta área de intervenção prioritária.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Reabilitar e Requalificar os Espaços
Comunidade
objectivo primordial avançar com a promoção da cidadania e
urbanidade em espaços considerados centrais de valor
sócio-comunitário, operando uma regeneração urbana a dois
níveis: intervenção paisagística no Parque António Feijó
(igreja dos Anjos), criando-se um sistema de iluminação
novo e diversas intervenções urbanas para a criação de
monumento através da incidência do sol, e a respectiva
sombra criada, por vários locais de área de intervenção.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

objectivo primordial avançar com a promoção da cidadania e
urbanidade em espaços considerados centrais de valor
sócio-comunitário, operando uma regeneração urbana a dois
níveis: intervenção paisagística no Parque António Feijó
(igreja dos Anjos), criando-se um sistema de iluminação
novo e diversas intervenções urbanas para a criação de
monumento através da incidência do sol, e a respectiva
sombra criada, por vários locais de área de intervenção.

Sustentabilidade

objectivo primordial avançar com a promoção da cidadania e
urbanidade em espaços considerados centrais de valor
sócio-comunitário, operando uma regeneração urbana a dois
níveis: intervenção paisagística no Parque António Feijó
(igreja dos Anjos), criando-se um sistema de iluminação
novo e diversas intervenções urbanas para a criação de
monumento através da incidência do sol, e a respectiva
sombra criada, por vários locais de área de intervenção.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Concurso de ideias
Lançamento e recepção do concurso de ideias para
regeneração do Parque António Feijó.
Pesquisa e avaliação de conteúdos de projectos de relógios
de sol para a área de intervenção.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Parque António Feijó

Local: entidade(s)

Parque António Feijó

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição
Recursos humanos

Queda do estigma sócio-territorial;
Uso dos espaços regenerados;
Promoção da linha histórica do espaço;
regeneração espaço Público
5000.00 EUR
Mês 1, Mês 3
Mensal
20
1

Projeto de execução
Projecto de execução e calendarização de obras
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Parque António Feijó

Local: entidade(s)

Parque António Feijó

Resultados esperados

Valor

Queda do estigma sócio-territorial;
Uso dos espaços regenerados;
Promoção da linha histórica do espaço;
regeneração espaço Público
5000.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mês 4, Mês 5
Mensal
10
1

Actividade 3

Realização de Obras

Descrição

Realização de Obras

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Parque António Feijó

Local: entidade(s)

Parque António Feijó

Resultados esperados

Queda do estigma sócio-territorial;
Uso dos espaços regenerados;
Promoção da linha histórica do espaço;
regeneração espaço Público

Valor

40000.00 EUR

Cronograma

Mês 6, Mês 8

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mensal
20
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto
Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Coordenador
0
Não Financeira
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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

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
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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

8690.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

3000.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1000.00 EUR

Equipamentos
Obras
Total

0.00 EUR
37310.00 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Arroios (Antiga JF dos Anjos)
50000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia dos Anjos
Não financeiro
1.00 EUR
Apoio ao projeto

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

50000 EUR
1 EUR
50001 EUR
50
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