Programa BIP/ZIP 2012
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 093
Recuperação do Telhado e da Cobertura do Andorinha Futebol Clube

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

Junta de Freguesia de Campo de Ourique (Antiga JF de Santo
Condestável)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Andorinha Futebol Clube

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Recuperação do Telhado e da Cobertura do Andorinha Futebol
Clube
41. Sete Moinhos
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A cobertura e o telhado da sede do Andorinha Futebol Clube
encontram-se num estado de degradação extremamente elevado,
o que torna o espaço extremamente vulnerável a intempéries,
o que coloca em causa a integridade dos equipamentos e
espaços da sede. Sendo que o Andorinha Futebol Clube é a
única colectividade existente nos Sete Moinhos, e um factor
de agregração da população, pelas múltiplas actividades que
tem vindo a desenvolver, assegurar que este clube tenha uma
sede social com as condições mínimas é considerado
essencial.
Reabilitação e Requalificação de Espaços
Comunidade
Requalificação da infra-estrutura da única colectividade
existente no Bairro dos Sete Moinhos.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Intervir pontual na cobertura e telhado da sede de forma a
recuperar o mesmo.

Sustentabilidade

Com a recuperação deste espaço, o Andorinha Futebol Clube
passará a funcionar como um pólo agregador da participação
civica da população, fomentando a multiplicidade de
actividades desportivas, culturais e recreativas.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Concepção do projecto, Orçamentação, Recrutamento de
Recursos Humanos, Execução e Avaliação.
Os recursos humanos envolvem a Junta de Freguesia do Santo
Condestável, o Andorinha Futebol Clube e os operários
necessários para a realização da intervenção.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Da intervenção na cobertura e no telhado deve resultar a
correcção estado de degradação referido. Esta recuperação
influencia directamente a qualidade do espaço, que se
tornará mais atractivo para a população.
5000.00 EUR
Mês 7
Mensal
0

Objectivos especificos para que
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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)

----------

Nº de destinatários imigrantes

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

5000.00 EUR
5000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Campo de Ourique (Antiga JF de Santo
Condestável)
5000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

-
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

5000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

5000 EUR

Total do Projeto

5000 EUR

Total dos Destinatários

0
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