Programa BIP/ZIP 2012
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 057
Lavra dNovo.

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

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

GI Moradores Quinta do Lavrado

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Lavra dNovo.
46. Quinta do Lavrado
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Encostado à ETAR e cemitério do Alto de S.João, o Bairro
situa-se num vale sem saída, com áreas expectantes não
tratadas ou desmatadas que concentram situações insalubres
nos limites da área edificada (anexo 2). Na sua envolvente
não há espaços comuns (verdes ou de lazer) que se ofereçam
à convivência comunitária, e sobretudo promovam a ocupação
saudável do espaço público do bairro, tomado pela prática
de atos ilícitos que alteraram a qualidade e segurança das
relações sociais e comunitárias entre residentes e no
bairro. Parcerias recentes têm aplicado métodos de
diagnóstico participado com moradores para ajustar a
intervenção às necessidades da população, e que se
traduziram num projeto ‘BIP/ZIP 2011’ para pintura da
‘praceta dos pequeninos’ – espaço público comum usado pela
‘Creche Missão Nossa Senhora’ da SCML e lugar das festas
comunitárias –, com participação dos pais e jovens do
bairro, e para a construção de um campo polidesportivo, o
primeiro espaço de lazer no bairro. A satisfação e
interesse dos moradores pelas alterações redobrou os
pedidos de intervenção da população para ações que acentuam
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a ocupação dos espaços públicos e expectantes do bairro, e
de consequências positivas para as relações sociais de
vizinhança, bem como para o sentimento de insegurança
instalado no BGM Qta. do Lavrado. A exemplo de 2011, esta
candidatura reflete os interesses manifestados por cerca de
10% da população residente, conforme anexo 00.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Outra.
Comunidade
Promover a criação, ou requalificação, de espaços públicos
comuns na Qta. do Lavrado que melhorem a imagem e a
qualidade das relações sociais e comunitárias do bairro
(ver anexo 3), e a economia doméstica de famílias.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Requalificar o parque infantil da 'praceta dos pequeninos'
e terminar o seu embelezamento artístico e da envolvente
com a participação dos pais e jovens da comunidade.
A 'praceta dos pequeninos' é frequentemente usada pela
Creche para atividades com as crianças e realização de
festas infantis. É também usada por jovens como espaço de
divertimento (e.g., patins em linha) e é a primeira opção
dos moradores nos inquéritos realizados à população.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Construir um parque hortícola ordenado, envolvendo os
moradores e a Creche Missão Nossa Senhora/SCML.
Sócio-comunitária (o envolvimento dos cidadãos de
livre na gestão do seu território de vizinhança),
(intuito de apoio à economia familiar por pessoas
rendimentos) e ambiental (valorização biofísica e
de terrenos abandonados).

forma
económica
de baixos
produtiva

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-
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Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Requalificação do parque infantil da 'praceta dos
pequeninos. (ver anexo 4)
Pais, moradores, jovens, artistas urbanos, mão de obra
empresarial.
Espaço do parque infantil situado no BMG Qta. do Lavrado.
Gabião colocado na encosta do cemitério Alto S. João.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Usufruto regular do espaço da 'praceta dos pequeninos'
pelas crianças da Creche Missão Nossa Senhora/SCML e da
comunidade residente.
11300.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 2

-

Descrição
Recursos humanos

Finalizar o embelezamento artístico da 'praceta dos
pequeninos' e da sua envolvente (ver anexo 2).
2 grafitters, pais e técnicos da Creche, jovens, técnicos
do K'CIDADE.
Praceta dos pequeninos.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

Aumento da taxa de utilização/ocupação da 'praceta dos
pequeninos' por parte da comunidade residente e/ou
institucional.
1200.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade

Mês 5, Mês 6
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 3

-

Descrição

Recursos humanos

Construir com a comunidade o parque hortícola na encosta do
cemitério do Alto de São João (ver anexo 5) e formando o
grupo para a manutenção das hortas criadas.
Moradores, educadoras e crianças da Creche, técnicos da
AVAAL e do K'CIDADE.
Terreno expectante na frente do edificado (ver anexo 1).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Espaço hortícola com hortas para cerca de 40 famílias e 1
grupo de educadoras e crianças da Creche.
29743.50 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 4

-

Descrição

Recursos humanos

Formação inicial teórico-prática dos utilizadores do parque
hortícola, em técnicas de agricultura ecológica, produção
hortícola, compostagem e sustentabilidade; acompanhamento
técnico e esclarecimento de dúvidas nas atividades de
produção hortícola durante o 1º ano.
Técnicos da AVAAL, moradores.
Espaço expectante na encosta do cemitério Alto São João;
materiais de divulgação, ferramentas portáteis e materiais
agrícolas.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Capacitação para a atividade de produção hortícola
ecológica, para cerca de 40 famílias de reduzidos
conhecimentos sobre o tema.
7500.00 EUR
Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

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
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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)

----------

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

1000.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

7000.00 EUR
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Equipamentos

12193.50 EUR

Obras

29550.00 EUR

Total

49744 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
37500.00 EUR
Fundação Aga Khan - Portugal
12243.50 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

49744 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

49744 EUR

Total do Projeto

49744 EUR

Total dos Destinatários

0
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