Programa 2012
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 009
"Ajuda no Bairro"

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 Actividades Sociais Bairro 2 Maio

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia da Ajuda

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

"Ajuda no Bairro"
2. Dois de Maio
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Bairro, situado na zona ocidental da cidade de Lisboa, na
Freguesia da Ajuda, com cerca de 40 anos de existência,
onde residem população caucasiana e cigana, com indíce
elevado de população idosa. Segundo inquérito efetuado à
população, podemos afirmar que a sua população apresenta um
conjunto de aspectos onde é necessário intervir e que
passamos a referir: parque habitacional degradado; Falta de
transportes públicos; falta de equipamentos sociais e de
lazer (Associação de Actividades Sociais Bairro 2 Maio /
AASB2M é a unica Instituição que desenvolve trabalho ao
nível das crianças, famílias e idosos); falta de segurança;
défice de higiene urbana e espaços verdes e comércio de
proximidade. São estes os principais fatores ligados a
situações de desemprego, marginalidade, solidão dos idosos,
desocupação dos jovens e abandono/insucesso escolar, que
nos fazem analisar a situação e criar um Projecto ligado à
prevenção e ao colmatar de alguns destes fatores.
Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
Melhorar a situação do Bairro 2 de Maio, tendo em conta a
comunidade existente (população residente: crianças,
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adultos e idosos) e o diagnóstico efectuado, no sentido de
resolver algumas situações apresentadas como factores de
risco.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Trabalhar a prevenção adaptando um espaço situado na Rua
das Açucenas (espaço cedido pela CML), para uma Sala de
Transição, dirigida a crianças de 2 anos, no sentido de
conseguir resolver a problemática da intervenção precoce,
nas famílias residentes no Bairro 2 Maio. Será um espaço
com características inovadoras, de guarda temprária ou
permanente de crianças, respondendo assim à necessidade de
algumas famílias que não necessitam de deixar as suas
crianças todo o dia mas apenas um período do dia (espaço
semelhante a uma LudoCreche)
Grande número de solicitações, no sentido de podermos criar
este espaço de maiores dimensões, sendo por isso uma
necessidade objectiva que advém das famílias residentes no
Bairro. O apoio será dado pelo Projecto, sendo a
intervenção física, no espaço, apoiada pelos alunos
estagiários da Universidade Técnica de Lisboa / Faculdade
de Arquitectura e a manutenção após Projecto assegurada
pela AASB2M.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Trabalhar com as crianças e as famílias utentes da AASB2M
temáticas relacionadas com a Cidadania, Direitos e Deveres
dos cidadãos, para que estes conceitos possam ser
transmitidos para a comunidade onde residem
(maioritariamente no Bairro 2 Maio), através de Acções de
Sensibilização e de Convívios Comunitários Temáticos.
Esta Atividade será desenvolvida, numa primeira fase, com
as crianças e famílias utentes da AASB2M, sendo numa
segunda fase transposta para a comunidade, através do apoio
da Instituição (profissionais de educação),crianças,
famílias e alunos estagiários da Faculdade de Arquitetura.
Se o impacto for positivo a Instituição integrará no seu
Plano Anual de Actividades, as Acções de Promoção da
Cidadania, trabalhando esta temática ao longo do ano.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição

Elevado nível de população idosa residente no Bairro 2 de
Maio, há que sinalizar, entender as suas dificuldades
adequando a intervenção às necessidades apresentadas, no
sentido de criar uma rede de sinalização dos casos e formas
diversificadas de actuação que passam por intervenções
direccionadas para o apoio domiciliário, convívio,
participação em atividades de cultura e lazer.

Sustentabilidade

Estando a AASB2M, vocacionada para a problemática dos
idosos, iremos em parceria com a Junta de Freguesia da
Ajuda e a Faculdade de Arquitetura, criar uma Rede de Apoio
à população Idosa residente no Bairro 2 de Maio, que será
concretizada com o apoio do Projecto e agregada à
Instituição.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Adequação de uma loja situada na Rua das Acuçenas, a uma
Sala de Transição dirigida a crianças de 2 anos
maioritariamente residentes no Bairro 2 de Maio. Será uma
Sala com características próprias, onde os Pais /
Encarregados de educação poderão escplher o período de
tempo (dentro de um horário estipulado) que as suas
crianças permanecerão, de acordo com os seus compromissos
laborais.
Físicos: 1 loja adaptada a crianças de 2 anos de idade;
Humanos: 1 educadora de Infância; 2 auxiliares de ação
educativa e 1 auxiliar de serviços gerais (Instituição);
estafiários da Faculdade de Arquitectura (estudo e Projecto
de adequação do espaço).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

A adequação da Sala a crianças de 2 anos e as suas
características que irão contribuir
para que possamos dar
resposta a um maior número de crianças, permitindo uma
adequação às necessidades das famílias utentes do serviço.
10000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
1, 2
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Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Organizar um conjunto de Ações de Sensibilização
relacionadas com a Cidadania, Direitos e Deveres dos
Cidadãos, dirigidas a famílias utentes da Instituição e
residentes no Bairro 2 de Maio. Realizar duas Actividade de
teor comunitário que congrege a participação de todos:
Estagiários da Faculdade de Arquitectura, crianças,
famílias e residentes no Bairro.
Físicos: Edifício Sede da AASB2M e espaços "abertos", no
Bairro 2 Maio;
Recursos Humanos: Tecnicos, crianças e famílias utentes da
Instituição e residentes no Bairro 2 Maio e Estagiários da
Faculdade de Arquitectura.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Maior e melhor entendimento dos aspectos inerentes à
Cidadania, Direitos e Deveres dos Cidadãos no sentido de
uma maior participação/acção na vida do Bairro, para que se
consiga melhorar a qualidade de vida dos seus residentes,
em termos
da participação na construção de mobiliário
urbano, limpeza, manutenção de espaços verdes, higiene,
etc.
20000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
2, 3

Levantamento do número de idosos, em que situação se
encontram, grau de acompanhamento e a necessidade de
frequência em equipamento (Centro Dia, Convívio e Apoio
Domiciliário). Com aqueles que mostrem vontade e tenham
mobilidade integrarem uma Colónia de Férias, em regime
fechado, dirigido a 50 idosos residentes no Bairro 2 Maio.
Físicos: Sede da Instituição;
Humanos: Técnica de Serviço Social; Técnico de apoio à
valência idosos e elemento da Direcção

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Maior e melhor conhecimento da realidade, existente no
Bairro, ao nível dos idosos. Adequação dos serviços
prestados, a este nível, pela Instituição perante a
realidade apresentada. Cruzamento de dados com outras
Instituições que acompanham esta valência no sentido de
prestar um melhor serviço a esta comunidade.
20000.00 EUR
Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
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
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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

5400.00 EUR

Deslocações e estadias

12000.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0.00 EUR
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Equipamentos
Obras
Total

24100.00 EUR
8500.00 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Actividades Sociais Bairro 2 Maio
50000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta Fregesia da Ajuda
Não financeiro
1000.00 EUR
Apoio na cedência de um técnico informático que dê apoio a
aspectos gráficos relacionados com a execução de Folhetos
Informativos, Cartazes e outros materiais que contenham
informação relacionada com as actividades desenvolvidas
pelo Projecto; acompanhamento em termos de pareceres
técnicos relacionados com as actividades do Projecto.
Faculdade Arquitectura
Não financeiro
500.00 EUR
Desenvolvimento de Estágios no âmbito da
motivação/participação da população residente no Bairro em
termos da utilização do espaço público e organização do
mesmo. Apoio ao desenvolvimento de actividades de âmbito
sócio comunitário.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

51500 EUR

Total dos Destinatários

0
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