Programa BIP/ZIP 2013
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 013
O NOSSO BAIRRO O NOSSO ORGULHO

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

LIMIAR Associação para a Cooperação e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Secretariado Diocesano de Lisboa da ONPC

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

O NOSSO BAIRRO O NOSSO ORGULHO
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Em síntese a Gebalis conclui que o Bairro é composto por
três zonas com realidades sócio-económicas muito díspares.
A Zona A (onde nos situamos) é a que apresenta mais
problemas, tem falta de equipamentos para jovens e má
apropriação dos espaços comuns públicos.
Dos contactos com as Escolas e a Acção Social, percebemos
que há 75 adultos que acompanham sem qualquer escolaridade.
Na CPCJ têm 51 crianças a ser acompanhadas com medidas e 32
jovens no RSI também com medidas, no total são 35 famílias
acompanhadas e destas 4 são de ciganos com 8 adultos.
A LIMIAR considera fundamental o envolvimento da população
sem o qual não é possível uma resposta precisa ao
saneamento e à cidadania, para tornarmos os espaços
públicos agradáveis e podermos usufruí-los com sentido de
pertença, temos de treinar competências e exigir
responsabilidades.Os jovens queixam-se que só este bairro
não lhes dá respostas, ainda lhes tira o que já tiveram.
Numa altura em que não há nascimentos e no Bairro
abundam, é necessário criar condições para que as crianças
possam ser crianças e tenham espaços onde possam brincar
aprendendo e treinando as sociabilidades
Disponibilizaram apoio para constitutir a equipa de
execuçãoo projecto, a Gebalis e a Divisão de Sensibilização
e Educação Sanitária e Ambiental-CML
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Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
Criar condições para vitalizar as relações dentro da
comunidade, de forma a colmatar as fragilidades do tecido
social, no sentido de efectivar uma cidadania activa.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Reabilitar o espaço onde já existiu um parque infantil com
um parque informal gerido por uma comissão de moradores
Construção do equipamento (parque infantil informal) gerido
por uma comissão de moradores

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Com os parceiros formais e informais que fazem parte do
projecto e com base nos dados preliminares do diagnóstico,
vamos criar um Plano de Acção a dois anos, partindo dos
problemas identificados por todos que dificultam a
cidadania, e vamos criar as actividades que os vão colmatar
os problemas.
Partindo das informações qualificantes de todos os
parceiros ´vamos trabalhar em rede e criar um sistema de
monitorização facilitador da acertividade na intervenção

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Criar condições que facilitem e promovam uma cidadania
informada e activa
Formação em contexto real
que capacite o grupo de
moradores que
vai assumir a responsabilidade da gestão do
espaço, em articulação com os parceiros formais e informais
.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Construção do parque
--Alisamento
do terreno, com betonilha para colocar o
parque
- Divulgação do projecto e início da mobilização
-Colocação
dos equipamentos das crianças e da borracha
- Colocação do portão
- Limpeza de todo o espaço e pintura das paredes por um
grupo de pais (do nosso futebol de rua)com as crianças .
- Técnico do projecto; Pastoral; Gebalis; Divisão de
Sensibilização e Educação Sanitária e Ambiental-CML; Grupo
de jovens do futebol de rua; grupo de moradores
-

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Com a construção do equipamento infantil informal e com o
espaço envolvente, vai ser possível
iniciar uma nova vida
no Bairro .
Os jovens vão poder mostrar à opinião pública
(especialmente as entidades oficiais) que o estigma que
lhes foi imposto é injusto.

Valor

20350.00 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 2

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)

Mensal
80
1

Mais cidadania
O parque sendo uma necessidade sentida pela comunidade já
está com a candidatura BIP-ZIP a mobilizar para a
intervenção.
Vamos aproveitar a chama e com os parceiros formais e
informais vamos criar um plano de intervenção a pelo menos
dois anos, onde tudo virá descrito incluindo o sistema de
avaliação.
- O Técnico do projecto ; 1 representante da Pastoral;
Gebalis; 1 elemento já destacado, da Divisão de
Sensibilização e Educação Sanitária e Ambiental-CML; os 17
elementos do futebol de rua e outros elementos da população
e do comércio local.
-
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

- A constituição de uma Comissão de moradores
representativa de todos os condóminos.
- Organização dos condóminos por blocos com representantes
eleitos.
16600.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Mensal
237
2

Formação em gestão
Concepção do plano de formação de gestores ( esta formação
tem em vista capacitar os moradores para assumiram o
controle
da gestão do condomínio)
Aos mais habilitados será feita formação de formadores
Técnico de Projecto
Facilitador da Formação
8 a 10 formandos - seleccionados para a formação de
formadores

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

- Recursos humanos formados e capacitados para efectuarem a
gestão do condomínio
- Formação de Formadores (sustentabilidade)
- Divulgação e publicitação do projecto
6400.00 EUR
Mês 8, Mês 9
Mensal
20
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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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

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

----------
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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

18000.00 EUR

Deslocações e estadias

3000.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

4500.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2400.00 EUR

Equipamentos
Obras
Total

12865.00 EUR
2585.00 EUR
43350 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

LIMIAR Associação para a Cooperação e Desenvolvimento
43350.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
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Total das Actividades

43350 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

43350 EUR

Total do Projeto

43350 EUR

Total dos Destinatários

337
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