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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Clube Musical União - Associação Desportiva, Cultural e de
Solidariedade Social

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

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

Designação

Associação de Skate de Lisboa

Designação

União Clube da Curraleira

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

Designação

GI Comissão de Moradores do Bairro Horizonte

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Parque Intergeracional Novo Horizonte
47. Horizonte
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Diagnóstico Participativo realizado pela Comissão de
Moradores do Bº Horizonte em 2010 expressa claramente a
insatisfação dos moradores com a qualidade do espaço
público à volta do bairro e a falta de equipamentos
desportivos e de lazer. De facto, na consulta à população,
estas são as duas principais razões de insatisfação
elevada. Quando, em 2011, foi ganho o financiamento para a
construção de 1 ringue através do OP da JF de S. João, a
CMBH e o Clube Musical União promoveram reflexões informais
com moradores e parceiros que resultaram num projecto mais
abrangente. O Parque surge então dessa Fase 0 (OP JFSJ
2011) e do envolvimento das forças vivas do território em
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torno de uma ideia estruturante, para melhorar a qualidade
de vida local e que, na continuidade dos esforços
empreendidos pela CMBH nos últimos anos (Diagnóstico em
2010; OP JFSJ 2011 para arranjo paisagem; novos telhados no
BH; BIP/ZIP 2012 para reabilitação do edificado), permitirá
transformar percepções e estereótipos acerca deste
território e dos seus habitantes. O Bº Horizonte está entre
diversos bairros PER e cooperativas (alguns BIP), e perto
de áreas diferenciadas como as Olaias, e terá funções
especializadas que captarão utilizadores da Cidade. A
proximidade à Escola Antº Arroio, a 3 Proj.s Escolhas e 1
Prog. K’CIDADE, o envolvimento de profissionais da área dos
desportos radicais (ASLX) e a cooperação entre o CMU, o
UCC, a CMBH e a JFSJ, serão fundamentais para atingir os
objectivos a que nos propomos.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Outra.
Comunidade
Reabilitar e requalificar os espaços públicos no entorno do
Bairro Horizonte, dotando-o e aos bairros envolventes
(incluindo o Alto do Pina, o edificado da EPUL contíguo ao
Parque, as Olaias e a Picheleira – Beato, alguns deles
classificados como BIP) de um parque urbano intergeracional
com área de lazer com miradouros, espaços verdes, área
familiar/para crianças, ginásio ao ar livre e área de
manutenção para idosos, de forma a responder directamente
às necessidades diagnosticadas junto dos moradores
(diagnóstico participativo da Comissão de Moradores do
Bairro Horizonte, 2010, em anexo) com funções há muito
planeadas para o Vale de Chelas.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Contribuir para transformar as representações desta área da
Cidade de Lisboa, historicamente associada de forma
negativa ao Bairro da Curraleira e a outros nas
proximidades, através da reabilitação e requalificação do
espaço público e da captação de praticantes de desportos
radicais (skate, patins, BMX, trial, parcour, …) da Cidade
e mesmo da AML, dotando o território de uma imagem
inovadora e de uma nova centralidade (ver PDF ‘Locais
prática de skate em Lisboa’, em anexo).
Pelas funções planeadas, que respondem directamente às
necessidades expressas pela população e respostas em plano
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desde meados dos anos '60, o Parque captará utilizadores ao
nível local. Espera-se, também, que mobilize praticantes de
desportos radicais de outras áreas da Cidade de Lisboa ou
mesmo da AML. Estes visitantes serão embaixadores da
qualidade do equipamento e irão ajudar a veicular uma nova
imagem da freguesia e do bairro. A sustentabilidade do
skateparque será conseguida através do envolvimento da ASLX
na manutenção dos obstáculos, em parceria com moradores com
experiência na construção civil, o arquitecto responsável
pela obra e a consultoria desinteressada do empreiteiro. A
partir da realização da Fase 1, a ASLX e os parceiros
locais irão mobilizar investidores privados ligados à
indústria dos desportos radicais (entre outros) para
apadrinhar/patrocinar obstáculos e áreas e, assim, permitir
não só a manutenção dos mesmos mas também a ampliação do
parque radical. A realização de eventos, como campeonatos e
demonstrações, divulgará o Parque e atrairá investidores
para que se possa, posteriormente, alcançar a Fase 2 do
projecto.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Melhorar a comunidade, através da implementação de
equipamentos desportivos e de lazer variados, destinados a
utilizadores de várias idades (crianças/famílias, jovens,
adultos e idosos), procurando suprir as necessidades
identificadas pelos moradores (ver documentos do
Diagnóstico Participado realizado pela Comissão de
Moradores do Bairro Horizontes em 2010, em anexo) e as
necessidades dos clubes locais.
O Parque irá responder à insatisfação dos moradores com a
qualidade dos espaços públicos na envolvência do bairro e à
falta de espaços e actividades desportivas e de lazer, ao
dotar o território de um espaço potenciador dessas funções.
O projecto contempla espaços com áreas passíveis de uma
utilização dinâmica e flexível, por exemplo com fins
comunitários: encontros, festas e outros eventos a promover
pela CMBH e pelos clubes locais CMU e UCC, ou por outros
actores desta ou de outras freguesias limítrofes.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Ocupar os tempos livres de crianças e jovens deste e de
outros bairros das proximidades, entre os quais se
encontram bairros sociais de génese PER e cooperativas,
dando-lhes oportunidade de fruir um espaço multifacetado
para a prática desportiva; fomentar o desporto para a
inclusão num espaço de confluência de vários bairros
sociais, através da implantação de equipamentos de apoio à
actividade desportiva regular do CMU e do UCC (ginásio ao
ar livre) e através do desenho e implementação de um
projecto de inclusão através do skate, a promover pela ASLX
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após conclusão do skateparque.
Sustentabilidade

O ginásio ao ar livre, percurso de manutenção e campo
polidesportivo (OP JFSJ 2011) consolidam uma área de apoio
à actividade desportiva regular do CMU e UCC, clubes locais
que já trabalham a inclusão através do desporto (tendo
inclusivé promovido as Escolinhas de Futebol através do
Projecto União de S. João, em que são parceiras). Para além
desta utilização do Parque, incluída nos treinos/preparação
física das actividades desportivas regulares destes clubes,
e na realização de eventos no campo polidesportivo
(torneios e demonstrações várias), o skateparque permite
que sejam criados novos projectos de inclusão pelo desporto
da responsabilidade da ASLX. Desde que esta candidatura
seja aprovada e se atinja a Fase 1 do Parque, é possível
construir estes projectos sociais, tanto mais que a ASLX
será acompanhada pelo K'CIDADE (tal como já o são o CMU e o
UCC) de forma a implementar metodologias eficientes e
monitorizar os processos, para que sejam bem sucedidos. O
acompanhamento técnico do K'CIDADE promoverá a crescente
autonomia técnica da ASLX neste domínio, competências que
poderão dar resultados em outras áreas da Cidade de Lisboa
nas quais a ASLX se envolva.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Finalização do projecto do Parque Urbano Intergeracional
Novo Horizonte, compreendendo as Fases 0, 1 e 2
Ministério da Arquitectura, Arqº Luís Fortes

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Projecto

Valor

0.00 EUR

Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
0
1, 2, 3

-
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Descrição

Recursos humanos

Construção do Parque Intergeracional Novo Horizonte (Fase 0
+ Fase 1, sendo que a Fase 0 já tem financiamento
assegurado (OP JFSJ 2011) e que o valor solicitado através
da presente candidatura será para viabilizar apenas a Fase
1.
Entidades parceiras + Empreiteiro a contratar + moradores
com competências específicas especializadas, a afectar
mediante voluntariado (mobilizados pela Comissão de
Moradores Bairro Horizonte).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

Construção da Fase 1, Parque Urbano Intergeracional Novo
Horizonte (enquadrando paisagisticamente a construção do
campo polidesportivo - viabilizado através do OP JFSJ
2011).
50000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
1, 2, 3

Monitorização e avaliação do processo e dos resultados do
mesmo
2 técnicos de desenvolvimento comunitário do Programa
K'CIDADE (SCML + AKF-PT)

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Avaliação do bom funcionamento da parceria; satisfação dos
parceiros envolvidos; satisfação dos moradores; satisfação
dos utilizadores.
0.00 EUR
Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
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Objectivos especificos para que
concorre

1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

----------

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

----------

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

----------

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

8

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

----------

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

0.00 EUR

Equipamentos

0.00 EUR

Obras
Total

50000.00 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Clube Musical União - Associação Desportiva, Cultural e de
Solidariedade Social
50000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de S. João
Financeiro
10000.00 EUR
Financiamento, por via do Orçamento Participativo de 2011
da JFSJ , da construção do campo polidesportivo (projecto
já aprovado). Embora não se solicite valor em candidatura
BIP/ZIP 2012 para este campo polidesportivo, o Estudo
Prévio contempla a localização deste equipamento para uma
harmonização e coerência do Parque Intergeracional no seu
todo.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

60000 EUR

Total dos Destinatários

0
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