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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia da Penha de França (Antiga JF de São
João)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Federação Portuguesa de Petanca

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Juntos somos Lavrado
46. Quinta do Lavrado
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

O projeto têm como objetivo melhorar as condições de
vizinhança e de relação entre comunidade do Bairro da
Quinta do Lavrado.
Acima de tudo, tem como principal fundamento inserir cada
vez mais o bairro na Freguesia e na Cidade.
A Quinta do Lavrado é um bairro muito problemático mas com
este projeto poderemos finalmente acabar com todo o estigma
social e público desta nossa comunidade.
Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
O projeto têm duas abrangências de intervenção
fundamentais: 1. a intervenção do espaço público,
continuando o parque desportivo iniciado com o campo
desportivo, permitindo também melhorar a zona de tráfico
que existe na zona dos pombais e morro circundantes; 2. A
intervenção social, criando equipamentos que façam a ponte
entre a comunidade e a Freguesia, ajudando também o
desenvolvimento da matriz criada com a Loja Social.

Objetivos Específicos de Projeto
1
Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Sustentabilidade

Inclusão e aproximação do Bairro à Cidade.
Desenvolvimento das relações de vizinhança.
Promoção do Desporto e da Actividade Física.
Desenvolvimento Comunitário do Lavrado e criação de pontes
de contacto entre as várias comunidades e grupos da
Freguesia.
A continuação do parque de jogos melhora a zona circundante
ao campo desportivo, permitindo a ocupação de espaço pela
população mais idosa e fomenta o desporto, a vida saudável
e as relações de vizinhança.
Permiti também um combate ao tráfico e à economia paralela
do Bairro melhorando a sua imagem exterior.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Aquisição da Carrinha "Mais Social, Mais Freguesia" para
fomentar corredores de acesso e ligações necessárias da
população do Lavrado em relação a toda a Cidade.
Este equipamento móvel permite o desenvolvimento e a
procura de colmatar necessidades de transporte solidário de
toda a população.
Está previsto apoiar toda a população idosa e necessitada
da Freguesia.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Parque de Petanca
Construção de dois campos de petanca e a colocação de
mobiliário urbano.
Continuação do Parque Desportivo do Lavrado
Empresa para construção do campo

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Este equipamento permite a utilização livre da população e
está vocacionado para permitir jogar ao mesmo tempo grupos
de 50 pessoas.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

27000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
5000
1

"Mais Social, Mais Freguesia"
Transporte Solidário que irá permitir pessoas de mobilidade
reduzida, pessoas idosas, crianças e apoio ao Projeto Troca
Amiga, será mais um equipamento para ajudar a ligar o
Lavrado à Cidade.
Um condutor da carrinha

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Criação de corredores solidários e maior ligação entre o
Bairro e os equipamentos da Freguesia e Cidade nomeadamente
Centro de Saúde, Mercado, Centro de Dia, Serviços Sociais
da CML, entre outros.
23000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
500
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

5

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

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

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

6

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

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

6000.00 EUR

Deslocações e estadias

2000.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

3000.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3000.00 EUR

Equipamentos

14500.00 EUR

Obras

21500.00 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia da Penha de França (Antiga JF de São
João)
50000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Comissão Social de Freguesia de São João
Não financeiro
34500.00 EUR
Apoio da Comissão Social de Freguesia de São João no
suporte físico e complementar da Carrinha.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR
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Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

84500 EUR

Total dos Destinatários

5500
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