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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Carnide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

GI COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA AUGI DA AZINHAGA DOS LAMEIROS
/ QUINTA DAS CAMAREIRAS

Designação

Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

Designação

ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA RUA PARTICULAR À
AZINHAGA DA TORRE DO FATO (RUA A E RUA B)

Designação

Ler por aí...

Designação

Mãos do Mundo - Associação Juvenil

Designação

arpic-associaçao reformados,pensionistas e idosos de
carnide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

OPPA AUGI'S DE CARNIDE!!!
18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Nas duas AUGI´s, inseridas neste BIP-ZIP, as principais
preocupações são as questões sociais relacionadas com o
desemprego, a desocupação dos jovens, o insucesso escolar e
a inexistência de espaços de convívio e de encontro dos
moradores, nomeadamente para os idosos.
A par destas questões sociais junta-se a preocupação com as
questões administrativas e jurídicas com vista à
legalização urbanística das duas áreas.
Estas duas AUGI's estão há muito consolidadas na Freguesia.
Mas, existe um desequilíbrio no que diz respeito à
existência de infraestruturas e serviços nessas zonas, a
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começar por locais de encontro e de convívio dos moradores.
O processo de legalização urbanística das AUGI's levou à
necessidade de organização dos proprietários em Comissões
Administrativas. No entanto, a inexperiência neste tipo de
processos, a ausência de movimento associativo anterior na
zona e a complexidade do processo leva à necessidade de um
apoio administrativo e jurídico a estas comissões.
O diagnóstico e a elaboração do projecto foi realizado em
reuniões com os parceiros locais.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promoção da Cidadania
Comunidade
Promover uma cidadania activa, a capacidade de
auto-organização e a procura colectiva de soluções e de
definição de prioridades, através da participação e
envolvimento de toda a população e das instituições e
grupos locais na melhoria das condições de vida dos
habitantes das AUGI's. Este projecto permite o reforço do
trabalho em parceria nos bairros porque envolve um número
significativo de parceiros formais. Estes terão um papel
fundamental na execução, planeamento e avaliação de todo o
projecto, sendo para fundamental o funcionamento do
Conselho de Parceiros que reúne mensalmente.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Promover uma cidadania activa através de uma dinâmica de
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO à escala de rua que simultaneamente
é PARTILHADO, porque pressupõe uma comparticipação
financeira dos moradores e APADRINHADO uma vez que terá uma
instituição a apadrinhar e a coordenar a dinâmica (OPPA)
com vista à recuperação e/ou requalificação de espaços
públicos.

Sustentabilidade

As intervenções a realizar e que resultarem da dinâmica de
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO continuarão a ser mantidas pela
própria Junta de Freguesia durante, pelo menos, 2 anos. Por
outro lado, as instituições que apadrinham comprometem-se a
desenvolver o apadrinhamento da rua, pelo menos, até final
de 2015.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

Sustentabilidade

Reforçar um clima favorável ao empreendedorismo e à
capacidade de iniciativa local, bem como o reforço do
trabalho em parceria através da criação e/ou ampliação de
serviços de apoio à comunidade.
As instituições locais comprometem-se, através de protocolo
de cooperação a assinar com a Junta de Freguesia de
Carnide, a assegurar o funcionamento de todos os serviços
de apoio à comunidade inseridos no âmbito deste projecto,
pelo menos, até 2015.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Quebrar o "isolamento" em que estas duas AUGI's se
encontram em relação à freguesia e à cidade, nomeadamente
ao nível de mobilidade, em particular da população idosa e
da ausência de serviços de proximidade.
A Junta de Freguesia de Carnide compromete-se a assegurar
os recursos financeiros necessários para a continuidade dos
projectos até, pelo menos, final de 2015, nomeadamente o
"Serviço Oficina Solidária (SOS)"

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

APADRINHAMENTO DE RUAS
As instituições parceiras irão apadrinhar ruas das AUGI's.
Por apadrinhamento entende-se o contacto próximo e regular
com os seus moradores, ajudando na integração dos mesmos no
bairro e reforçando os laços de vizinhança.
Os padrinhos serão responsáveis pela implementação e
dinamização do programa OPPA (Orçamento Participativo,
Partilhado e Apadrinhado) em cada rua. Por outro lado, os
padrinhos irão desenvolver um conjunto de iniciativas e
serviços nas AUGI's.
Pelo menos 1 elemento de cada uma das instituições
parceiras e promotoras

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

Auto-organização dos moradores ao nível de rua na
totalidade das AUGI's.
4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Diário
350
1

OPPA
Continuará a ser implementado um modelo de Orçamento
Participativo à escala de rua. A dinamização deste processo
em cada uma das ruas fica a cargo de cada "padrinho"
(instituição parceira). Será colocada à disposição uma
verba para a realização de melhoramentos em cada uma das
ruas das Augi's.
Após discussão e definição das prioridades, a obra será
realizada pela Junta de Freguesia. A metodologia passa
ainda pela co-responsabilização ("partilhado") dos
moradores na obra. Uma das mais valias e inovação deste
projecto é a implementação da metodologia de ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO a uma escala micro (de rua).
Elementos de todas as instituições parceiras (no mínimo 1
de de cada).

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Realização de pequenas obras de requalificação em todas as
ruas das Augi's.
4450.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
350
1

CARAVANA DA CIDADANIA
Continuar a manter o funcionamento da Caravana da
Cidadania, uma auto-caravana adquirida no âmbito do Bip-Zip
em 2011.
Espaço de apoio, informação, de encontro e de dinamização
das actividades em virtude de no território não existirem
estruturas para este fim.
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Recursos humanos

1 técnico da Junta de Freguesia

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Realização diária de atendimentos à população. Realização
de, pelo menos, 2.000 utilizações.
2050.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
2000
3

TRANSPORTE SOLIDÁRIO
Continuar a manter o funcionamento do Transporte Solidário
que servirá para o transporte sobretudo da população idosa,
das Augi's para o Centro de Saúde (prioritariamente) e
vice-versa.
Esta actividade continuará a ter o apoio na organização da
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Carnide.
Carrinha adquirida no âmbito do BIP-ZIP em 2012.

Recursos humanos

1 motorista da Junta de Freguesia

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

Transporte diário de, pelo menos e em média, 40 idosos
6300.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
7200
3

SOS - Serviço Oficina Solidária
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Descrição

Recursos humanos

Aquisição e adaptação de uma carrinha que servirá para a
implementação de um serviço de apoio a pequenas reparações
(como por exemplo: arranjo ou colocação de uma fechadura,
reparação de uma canalização, etc) em habitações de idosos
e de agregados familiares mais desfavorecidos.
1 pessoa habilitada para proceder a reparações

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Realização diária de pequenas reparações de, pelo menos, 5
utilizadores
24200.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
600
3

ESPAÇO NET
Espaço destinado à população em geral, mas em particular à
população jovem. Utilização livre e gratuita de 6
computadores instalados na Caravana da Cidadania e
colocados à disposição da população com ligação à internet.
1 técnico da Junta de Freguesia

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Utilização diária deste serviço
0.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
500
2
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Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

ESPAÇO DE LEITURA
Destinado à população em geral, mas em particular à
população idosa onde diariamente será possível a leitura de
jornais, revistas e de outras publicações.
1 técnico da Junta de Freguesia

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8
Descrição
Recursos humanos

Utilização diária
0.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
400
2

GABINETE DE APOIO ADMINISTRATIVO E
Realização de atendimentos para apoio aos processos de
legalização das duas Augi´s.
1 técnico da Junta de Freguesia

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9

Utilização diária
2000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
500
2

ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO
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Descrição

Recursos humanos

Através de dinâmicas de ateliers, pretende-se promover a
continuidade de um processo de estimulação dos moradores
para que estes se desenvolvam, mobilizando todas as
competências, no sentido da resolução dos seus problemas
reais e colectivos.
Despertar para a descoberta e desenvolvimento das
potencialidades e capacidades de cada comunidade.
1 animador da Associação Mãos do Mundo

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10
Descrição

Recursos humanos

Realização de um trabalho de proximidade que proporcionará
um conjunto de competências necessárias para que os
moradores se tornem cada vez mais verdadeiros agentes de
mudança e agitadores de consciências.
1000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
250
1, 2

2 DEDOS DE CONVERSA
Reforçar a rede informal de suporte à população das Augi's
(vizinhos, amigos e comunidade em geral) no sentido de
promover a solidariedade entre gerações, com o objectivo de
as envolver e incentivar a participar no processo de
envelhecimento activo do idoso.
Pretende-se promover visitas aos moradores, utilizando as
conversas informais como instrumento de socialização e de
identificação de necessidades, minimizando o isolamento e a
solidão dos idosos.
1 animador da Crescer a Cores

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

Participação de, pelo menos, 250 moradores.
2000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 11
Descrição

Recursos humanos

Semanal
250
1, 2

UMA CASA COM VISTA
Promover conversas e actividades que proporcionem momentos
de convivialidade entre os moradores e de reforço de
pertença e embelezamento no bairro em que vivem.
A actividade "Uma Casa com Vista" propõe a pintura de um
mural com a vista que cada família gostava de ter da janela
da sua casa. Esta actividade será colectiva em que
participarão moradores, elementos da Ler Por Aí e restantes
parceiros, voluntários que se queiram associar, podendo ser
lançado este repto aos colaboradores da empresa
proprietária do muro.
1 animador da Ler Por Aí

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 12
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Participação de,pelo menos, 200 moradores
1000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
200
1, 2

CONSELHO DE PARCEIROS
Reunião, pelo menos mensal, envolvendo todos os parceiros
envolvidos no projeto com o objetivo: coordenar todo o
trabalho, avaliação permanente do projeto, redefinição de
prioridades e auto-formação dada a interdisciplinaridade
dos intervenientes.
Todos os elementos das entidades parceiras e promotora
envolvidas no projeto.
-
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Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 13
Descrição

Recursos humanos

Capacitação dos agentes locais para o trabalho comunitário
e em parceria.
3000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
25
1

ENCONTROS PUBLICOS DE DISCUSSÃO
Realização de dois encontros públicos abertos à
participação dos moradores. No 1º encontro o objetivo é dar
a conhecer o projeto, os seus objetivos e atividades. Serve
para discutir com os moradores e, eventualmente o projeto
pode ser redefinido de acordo com a vontade dos moradores,
após discussão. o 2º encontro servirá para apresentar os
resultados e avaliar o projecto.
Todos os elementos das entidades parceiras e promotora
envolvidas no projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor

Maior envolvimento dos moradores na vida da comunidade e
integração de alguns moradores nas instituições locais.
0.00 EUR

Cronograma

Mês 1, Mês 9

Periodicidade

PontualDuas

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

100
1

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

14550.00 EUR

Encargos com pessoal externo

8000.00 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

0.00 EUR
3000.00 EUR
0.00 EUR
20000.00 EUR
4450.00 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Carnide
50000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Carnide
Não financeiro
12500.00 EUR
1 caravana da cidadania - manutenção (9 meses x 300 euros)
1 carrinha - transporte solidário - manutenção (9 meses x
300 euros)
3 tecnicos da autarquia a 25% do seu tempo (9 meses x 300
euros x 3 tecnicos)
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio

Associação Mãos do Mundo
Não financeiro
1080.00 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Crescer a Cores
Não financeiro
1080.00 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Ler por aí
Não financeiro
1080.00 EUR
2 elementos da instituição afectos directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Comissão Augi - Torre do Fato
Não financeiro
540.00 EUR
1 elemento da instituição afecto directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Comissão Augi - Azinhaga Lameiros
Não financeiro
540.00 EUR
1 elemento da instituição afecto directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
ARPIC
Não financeiro
540.00 EUR
1 elemento da instituição afecto directamente ao projecto
(20 horas/mês x 9 meses x 6 euros)
Moradores
Financeiro
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Valor
Descrição

1000.00 EUR
Comparticipações dos moradores através da dinâmica de OPPA

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

68360 EUR

Total dos Destinatários

12725
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