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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Raízes -

Associação de Apoio à Criança e ao Jovem

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Escola Básica Pintor Almada Negreiros

Designação

Ludoteca do Bom Pastor

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Bairro Com(o)um
67. Alta de Lisboa Centro
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A presente candidatura pretende intervir numa zona
pertencente à freguesia da Charneca, marcada por bairros de
realojamento. Este teve início em 2001, e juntou na
freguesia da Charneca cerca de metade da população
residente no conjunto habitacional clandestino da Qta.
Grande, com moradores dos antigos bairros da Musgueira
(Qta. da Pailepa e Qta. do Louro). Segundo o CENSOS 2011,
estima-se que a freguesia apresente uma população de cerca
de 9 935 indivíduos. Em 2008, a SCML caracterizou as
famílias que chegavam aos seus serviços como estando
frequentemente em risco social, acabando por potenciar
situações de perigo para as crianças e jovens destes
agregados. O território em questão, pertencente à zona da
Alta de Lisboa, é caracterizado por uma grande diversidade
cultural e socio-económica, que provoca simultaneamente
dificuldades na coesão do tecido social e aumenta o risco
de marginalização. O trabalho e a experiência da Raízes e
dos parceiros neste bairro identificam com particular
acuidade a pobreza e a exclusão social, bem como um marcado
afastamento intergeracional, promotor de isolamento na
população idosa. Por outro lado, as representações
negativas atribuídas ao território tendem a afectar os
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moradores e ostracizam o bairro. Este sentimento de
exclusão social reflecte-se em actos de vandalismo
dirigidos a espaços públicos ou habitações próprias, que
revelam uma completa ausência de sentimento de pertença.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
O objectivo geral do Projecto “Bairro Com(o)um” visa
promover a coesão do tecido social presente na Alta de
Lisboa, interligando a comunidade jovem com a população
envelhecida. Pretende-se unir a comunidade em torno de
acções que valorizem o património público, criando um
vínculo partilhado que permita a requalificação e futura
manutenção do mesmo. Simultaneamente pretende-se a
integração social e uma saudável ocupação dos tempos
livres.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Promover a aquisição de competências de urbanidade e de
cidadania na recuperação e usufruto dos espaços urbanos
colectivos e de equipamentos públicos. Pretende-se
minimizar as representações negativas internas e externas
sobre os territórios de realojamento, assegurando a sua
inserção plena na malha urbana e na cidade de Lisboa.
Através do envolvimento na recuperação de espaços comuns,
procura-se estimular a importância para uma consciência
social única, que permita o restauro e manutenção dos
mesmos. Fomentando a importância do trabalho em equipa e
criando grupos de manutenção para os diversos espaços
requalificados, pretende-se incentivar o sentido de
responsabilidade comunitário, que permita a conservação dos
mesmos.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Promover a ocupação da população idosa e facilitar o
estreitamento de relação entre gerações.
Ambas as actividades previstas para este objectivo
específico são auto-sustentáveis, já que uma prevê lucro
(Corte e Costura), enquanto a outra depende da participação
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de voluntários. Incentivando a saudável ocupação do tempo
livre da população idosa, em particular através do
acompanhamento dos jovens, procura-se combater o
afastamento intergeracional presente na comunidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Semear para Cuidar - Esta actividade, através da competente
autorização da Câmara Municipal de Lisboa, visa a
recuperação de um terreno abandonado, sito em plena zona
residencial do PER 7 (Rua Blasco), transformando-o num
jardim. Este é actualmente um espaço muito propenso à
acumulação de lixo, e que tende a ser evitado pela
comunidade. Esta meta será cumprida através de fases
distintas, que passam pela limpeza do terreno,
ajardinamento e colocação de bancos e mesas. Estas tarefas
serão realizadas promovendo a cooperação dos utentes do
Espaço Jovem com os jovens da Ludoteca do Bom Pastor
(parceiro formal) e a comunidade sénior do Centro de Dia da
SCML, parceiro informal nesta candidatura, mas com o qual
realizamos trabalho conjunto deste o inicio de 2011. Será
ainda solicitada apoio a técnicos da Câmara Municipal de
Lisboa.
Coordenador; Técnico; Mediador de Acção Local; técnicos da
Câmara Municipal de Lisboa; material de jardinagem; bancos
e mesas de jardim.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

Espera-se simultaneamente promover a qualidade ambiental e
valorizar o espaço circundante, bem como criar uma zona que
seja de utilidade para a comunidade e fomente a coesão
social, indo assim de encontro a um desejo verbalizado pela
população sénior residente, que se lamenta de não ter
espaços públicos onde possa conviver. Pretende-se envolver
um total de 100 pessoas (60 jovens, 20 idosos e 20
moradores).
7212.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade

Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 2

-

Descrição

Recursos humanos

Mural das Profissões - Aproveitado a parceria formal
estabelecida com a Escola EB 2.3 Pintor Almada Negreiros,
propomos criar, em contexto escolar, um mural subordinado
ao tema das Profissões. Este contará com a participação dos
alunos da Escola que, numa fase inicial, irão ser
protagonistas de uma sessão fotográfica. Nesta, será tirada
uma fotografia de grupo em que cada aluno irá representar
uma profissão. Posteriormente, esta será ampliada e
desenhada num muro do espaço escolar, que será visível a
partir do exterior da Escola. Este passo, bem como a
consequente pintura do mural será realizado pelos alunos,
mas supervisionado por um formador de grafiti (morador do
PER7).
Coordenador; Técnico; Mediador de Acção Local; Formador de
grafiti; tintas e material de pintura; mural da Escola EB
2.3 Pintor Almada Negreiros.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Pretende-se com esta actividade promover o sentimento de
pertença dos alunos à Escola EB 2.3 Pintor Almada
Negreiros, valorizar o seu percurso escolar, despertando-os
para diversas saídas profissionais. Espera-se envolver um
total de 50 alunos e 10 professores.
5841.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 3

-

Descrição

Horta Escolar - Criar duas pequenas hortas, envolvendo duas
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turmas da Escola EB 2.3 Pintor Almada Negreiros. Esta
actividade terá lugar em contexto escolar, e será
dinamizada com o auxílio de dois professores de cada turma
e com os idosos do Centro de Dia da SCML. As turmas serão
selecionadas após reunião com os professores, sendo uma do
4º e outra do 5º ano. Pretende-se criar, em cada turma, um
pequeno grupo que fique responsável pela manutenção das
hortas.
Recursos humanos

Coordenador; Técnico; Mediador de Acção Local; material de
jardinagem; dois espaços da Escola EB 2.3 Pintor Almada
Negreiros.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Educar e sensibilizar os alunos para a consciência de
práticas de protecção ambiental e educação alimentar,
fomentando novas formas cooperativas de trabalho.
Pretende-se ainda valorizar e respeitar a Natureza,
envolvendo cerca de 50 alunos, 4 professores e 10 utentes
do SCML.
6265.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

Actividade 4

-

Descrição

Retrapos - Realização de workshops de costura abertos à
comunidade, com a finalidade de arranjar ou reciclar
vestuário próprio, ou que seja doado. Para a implementação
desta actividade contamos com a parceria formal
estabelecida junto da Ludoteca do Bom Pastor, aproveitando
o facto de as Irmãs terem bons conhecimentos na área da
costura e uma relação próxima com diversas famílias do PER
7. As peças de roupa que forem alvo de reparação serão para
usufruto próprio ou para venda à comunidade.

Recursos humanos

Coordenador; Técnico; participação voluntária de 2 Irmãs da
Ludoteca do Bom Pastor; aquisição de 3 máquinas de costura
e material diverso.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Pretende-se incentivar simultaneamente a reciclagem de
vestuário de forma criativa e sustentada, bem como a
pro-atividade da comunidade. Prevê-se a participação de 25
utentes.
6193.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 5

-

Descrição

Recursos humanos

Informática Sénior - Realização de sessões de informática,
dirigidas aos utentes do Centro de Dia da SCML, dinamizadas
voluntariamente por jovens da comunidade. Estas terão a
supervisão da equipa técnica do projecto.
Técnico; Mediador de Acção Local; 3 voluntários; espaço
equipado para informática (já existente).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Pretende-se combater o afastamento intergeracional presente
na comunidade, promovendo ainda uma saudável ocupação dos
tempos livres e iniciação da população sénior às
Tecnologias de Informação e Comunicação. Espera-se o
envolvimento de 3 jovens voluntários da comunidade e de 30
idosos.
3041.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 6

-

Descrição

Festa Comunitária - Dinamização de uma festa comunitária
que permita simultaneamente inaugurar e publicitar o espaço
recuperado na Actividade 1 (Semear e Cuidar) e expor o
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trabalho realizado pelos utentes da Actividade 4
(Retrapos). Serão convidados grupos de dança e cantores
locais, bem como meios de comunicação social, de modo a
promover o evento.
Recursos humanos

Coordenador; Técnico; Mediador de Acção Local; 2
voluntários; material de divulgação (20 cartazes, 100
flyers); despesas de alimentação.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Envolver os utentes que participaram na realização das
actividades 1 e 4, bem como restantes membros da comunidade
e parceiros locais. Estima-se abranger um total de 200
pessoas.
1645.00 EUR
Mês 2
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
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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)

----------

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
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Encargos com pessoal interno

21577.00 EUR

Encargos com pessoal externo

4860.00 EUR

Deslocações e estadias

500.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

1500.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1260.00 EUR

Equipamentos

500.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

30197 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Raízes -

Associação de Apoio à Criança e ao Jovem

30197.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Raízes - Associação de Apoio à Criança e ao Jovem
Financeiro
5800.00 EUR
- Combustível, no valor de 300,00€;
- Monitores para apoio a actividades, no valor de
1.000,00€;
- Avaliação das actividades, no valor de 4.500,00€.
Congregação das Irmãs do Bom Pastor
Não financeiro
1200.00 EUR
Cedência de uma sala de Informática, avaliada em 200€
mensal, durante 6 meses.

TOTAIS
Total das Actividades

30197 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

30197 EUR

Total do Projeto

37197 EUR

Total dos Destinatários

0
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