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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Viver campolide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Jardim do Tarujo
15. Quinta do Tarujo
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Baseado nos dados da experiência dos autarcas da Junta e da
sua interacção com a população, tem existido por parte da
comunidade uma preocupação muito grande com alguns dos
espaços que estão inseridos em pleno bairro. De salientar,
em especial, locais ermos que apresentam uma grande
degradação paisagística. Aqui reportamo-nos nomeadamente às
questões que se prendem com a existência de lixo e casas
que ruíram e estão espalhadas pelo local que se pretende
recuperar.
Há a acrescentar à nossa experiência os dados que foram
referenciados pela equipa do BIP/ZIP, nomeadamente a
solidão dos idosos e casas vazias e degradadas sendo que a
isto acresce a marginalidade que se associa ao consumo de
drogas.
Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
Os objetivos gerais do projeto são a recuperação de um
espaço totalmente degradado e inutilizado com uma imagem
muito negativa para o bairro e para o exterior do mesmo.
Pretende-se com esta
recuperação criar condições que
permitam, à comunidade, o convívio entre as diversas
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gerações desde o poder brincar de forma segura e higiénica
por parte das crianças ao local de “estar” dos idosos, num
espaço envolvente agradável e em harmonia com os bairros
circundantes (ao bairro internamente e à comunidade de
forma externa).

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Temos como objetivo específico fazer uma intervenção
pontual no espaço público de forma a desencadear o convívio
entre a comunidade. Para isso pretende-se:
- Remoção do lixo existente no espaço;
- Remoção das ruínas existentes
- Terraplanagem do espaço seguido da criação de um jardim.
Estes trabalhos vão permitir que o espaço fique cuidado e
mais aprazível, melhorando de forma significativa o aspecto
actualmente degradado que o carateriza. Esta “limpeza”
permite melhorar a imagem do bairro quer no seu interior
quer para o exterior.
Para além disso vai permitir às famílias do bairro e
bairros adjacentes ter um jardim para levar as crianças a
brincar, para os jovens e idosos conviverem o que permite ,
não só um intercâmbio geracional como uma aproximação entre
a comunidade.
O espaço ficará com bancos e mesas de jardim de modo a
permitir momentos de convívio e/ou descanso.
Estas alterações permitirão uma aproximação da comunidade e
o convívio entre a população local bem como a melhoria da
imagem do bairro para o exterior.

Sustentabilidade

Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de
modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro
modo não será possível.
Após esta intervenção inicial, a continuidade do projeto no
futuro será assegurado pela equipa de espaços verdes da
Junta de Freguesia no que respeite ao tratamento e
manutenção do jardim.
O mesmo se passa em relação aos equipamentos. Estes serão
mantidos e tratados e ou substituídos pela Junta de
Freguesia.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-
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Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Preparação da obra, pedido de autorização e licenciamentos
às diversas entidades. Pedido de orçamentos mais
especificos.Será ainda dispendido um pequeno valor com
informação á população.
Nesta fase
espera -se a utilização do responsável de
projecto como recurso humano afecto ao mesmo. Serão ainda
utilizados valores para tratar dos licenciamentos e para
disponibilizar informação aos moradores.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Preparar e orçamentar a obra de modo a obter os melhores
resultados, ao melhor preço, garantido padrões elevados de
qualidade e dentro dos prazos apresentados nas actividades
seguintes.
950.00 EUR
Mês 9, Mês 10
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 2

-

Descrição

Recursos humanos

Nesta fase serão executados os trabalhos de remoção do lixo
existente, remoção das paredes das casas velhas e
preparação do terreno para a plantação/colocação do jardim.
Os recursos humanos serão subcontratados a empresas
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especializadas neste tipo de obra e de jardinagem.
Será afecto durante este período um técnico no sentido de
verificar a execução e evolução dos trabalhos.
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Espera-se durante esta fase finalizar a obra do jardim no
que respeita à sua área verde e passeios (no interior do
mesmo).
22200.00 EUR
Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 3

-

Descrição

Esta fase será a de finalização do jardim. Neste período
será colocado o mobiliário Urbano necessário para que o
mesmo seja funcional e possa ser utilizado pela comunidade.
Será preparado um Piquenique que simboliza o fim da obra e
a devolve à comunidade.

Recursos humanos

Serão afectos técnicos (para prender o mobiliário ao chão)
e em termos físicos serão adquiridos os equipamentos para o
jardim.
Serão também adquiridos os alimentos e utensílios
necessários ao referido Piquenique bem.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Pretende-se nesta fase que a comunidade perceba a
importância do espaço, que o utilize de forma correcta e
que a partir desta data valorize a importância do convívio
e faça deste espaço um espaço de todos e para todos.
6900.00 EUR
Mês 1
Mensal
0
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Objectivos especificos para que
concorre

1

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)

----------
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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

1400.00 EUR

Encargos com pessoal externo

1500.00 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR
300.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2700.00 EUR

Equipamentos

3150.00 EUR

Obras
Total

21000.00 EUR
30050 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Campolide
30050.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

30050 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

30050 EUR

Total do Projeto

30050 EUR

Total dos Destinatários

0
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