Programa BIP/ZIP 2013
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 041
Sementes de mudança

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

Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação

Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da
Familia

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação

Sementes de mudança

BIP/ZIP em que pretende intervir

8. Ameixoeira (PER)
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Este projecto surge no seguimento da permanência do
JRS-Portugal no Bairro da Ameixoeira (PER 3), nomeadamente
através da operacionalização da sua valência de acolhimento
de migrantes – Centro Pedro Arrupe. Essa experiência
tem-nos demonstrado o quão importantes são as relações
comunitárias e o envolvimento das populações para a
qualidade de vida e o bem-estar social. Paralelamente
verificamos, também, que a marginalização paisagística dos
territórios socialmente desfavorecidos promovem a ausência
de sentimentos de pertença e, consequentemente,
comportamentos pouco cívicos.
De facto, esta perceção é confirmada no Relatório da
Consulta Pública da Carta dos BIP/ZIP, no qual as relações
de vizinhança e os espaços verdes constam como preocupações
da população, com cotações significativas face ao total dos
temas sob inquérito.
Reabilitação e Requalificação de Espaços
Comunidade
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Objectivo geral

Desenvolvimento de uma intervenção social formativa e
educativa, através da valorização ambiental e recuperação
de espaços em prol da comunidade, promovendo a sua
participação, cidadania, responsabilidade e sentido de
pertença.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Requalificar o terreno baldio e insalubre existente na Rua
Fernanda Alves, melhorando a imagem do bairro e criando
espaços didácticos e de lazer.
Nesse sentido, pretende-se proceder à limpeza da área e à
sua terraplanagem, criando 3 níveis (socalcos) de hortas
comunitárias, separados e contidos por produtos florícolas,
que conferirão uma imagem aprazível ao espaço. Também se
prevê a implementação de uma estufa, para criação de
culturas independentemente das condições atmosféricas e
para formação dos futuros horticultores. A área circundante
da estufa será preenchida pela plantação de árvores de
fruto e pela instalação da casa de arrumo.
O terreno será ainda munido de diversos caminhos, de modo a
permitir o seu devido e correto acesso, bem como de espaços
de lazer e convívio, que promovam as relações de
vizinhança.

Sustentabilidade

O apoio do Programa BIP/ZIP constituirá o investimento
inicial necessário à requalificação do terreno. Não
obstante, os valores orçamentados quanto a equipamento
incluem já os artigos necessários à manutenção do espaço,
após o término dos 9 meses estipulados. De referir, também,
que a estufa permitirá a criação de culturas continuamente
e, por consequência, fornecerá o acesso a produtos
hortícolas a custo reduzido.
De referir, também que findo o projecto prevê-se a
solicitação aos horticultores de uma prestação solidária
para colmatar as despesas fixas, nomeadamente, de água.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Mobilizar a população para a mudança do bairro, através do
seu envolvimento no processo e da sensibilização para a
relevância da cidadania ativa/contributo de cada um na
melhoria do bem-estar da comunidade.
A mobilização e participação dos moradores na recuperação
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do espaço promoverão sentidos de pertença e
responsabilidade, levando as pessoas envolvidas a zelar
pela sua manutenção.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Promover competências pessoais e sociais na população,
disponibilizando-lhes espaços, formação e actividades que
impulsionarão o convívio social e as relações de vizinhança
e simultaneamente contribuirão para colmatar os rendimentos
familiares reduzidos.

Sustentabilidade

O conhecimento e formação adquiridos não têm temporalidade,
pelo que se susterão. No caso dos residentes do Centro
Pedro Arrupe (JRS) e da Casa da Ameixoeira (Associação
Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família), os
saberes e contactos serão transmitidos pelos utentes mais
antigos aos recém-chegados, permitindo a constante
dinamização das hortas mas, também, das relações.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Mobilização da comunidade
Desenvolvimento de acções de informação, sensibilização e
envolvimento da comunidade local. Divulgação do projecto
pelos meios de comunicação das instituições.
Comunidade; Técnicos do JRS, da Avaal e da Associação
Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Participação de 1/3 dos agregados familiares da comunidade,
identificando-se por esta via a tipologia das hortas a
implementar.
4180.00 EUR
Mês 1, Mês 2
Pontual
45
1, 2
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Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Preparação do terreno
Estudo de mercado, para obtenção dos melhores resultados ao
melhor preço.
Limpeza e terraplanagem do terreno, criando 3 níveis
(socalcos) de hortas comunitárias, separados e contidos por
produtos florícolas. Implementação de uma estufa e de uma
casa de arrumo.
Comunidade; Técnicos do JRS e da Avaal; Projectista;
subcontratação de Empresas especializadas.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Terreno limpo e preparado para iniciar cultivo.

Valor

31950.00 EUR

Cronograma

Mês 3, Mês 4

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Diário
80
1

Formação à comunidade
Sessões de formação teórico-prática aos futuros
horticultores, com a duração total de 50 horas, focando
temas como utilização comunitária do espaço, modos de
produção, lavoura, plantação, manutenção da horta, pragas,
etc
População residente; Técnicos da Avaal, da Associação
Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família e do
JRS.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Participantes com conhecimentos básicos de agricultura
3880.00 EUR
Mês 5, Mês 6
Semanal
30
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

3

Implementação das hortas
Após a preparação do terreno, a mobilização da população e
a sua devida formação, resta o cultivo propriamente dito,
através da instalação da população nas suas respectivas
hortas mas, também, através da contribuição do trabalho de
cada um para o embelezamento e composição geral do
território.
Comunidade, técnicos do JRS, da Avaal e da Associação
Portuguesa para o Direito dos Menores e da Família.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 5
Descrição
Recursos humanos

Espaço requalificado em prol da comunidade.
9980.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
30
1, 2, 3

Monitorização e Avaliação
Avaliar o grau de satisfação da comunidade face à
recuperação do espaço.
População residente, técnicos do JRS, da Avaal e da
Associação Portuguesa para o Direito dos Menores e da
Família.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Identificação das mais-valias da intervenção para a
comunidade. Identificação de melhorias a realizar.
0.00 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 9
PontualTrimestral
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

45
1, 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

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
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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

12960.00 EUR

Encargos com pessoal externo

7000.00 EUR

Deslocações e estadias

500.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

600.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5060.00 EUR

Equipamentos

6750.00 EUR

Obras
Total

17120.00 EUR
49990 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade

Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)

9

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Valor

49990.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

49990 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

49990 EUR

Total do Projeto

49990 EUR

Total dos Destinatários

230
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