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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Upaya

Designação

Viver campolide

Designação

Um Dia Puro - Associação para a Economia Colaborativa

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Cultivar e florir na Bela Flor
13. Bela Flor
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A Junta de freguesia de campolide, em pleno contato com a
população local, tem tido solicitações para que se crie um
espaço "digno" para o cultivo doméstico de algumas
verduras. A nivel do local foi detetada umas pequenas
"hortas" inseridas na encosta e num
canavial.
Também foi constatado que o local é frequentado por jovens
que se encontram para o consumo ou tráfico de droga e que
os mesmos muitas vezes se fazem acompanhar de cães de raça
perigosa. Reiterando este nosso diagnóstico temos o
relatório do BIP/ZIP, onde relata uma clara preocupação com
as questões sociais, ao nivel da solidão dos idosos,
desemprego, marginalidade e desocupação dos jovens.
Reabilitação e Requalificação de Espaços
Comunidade
Pretende-se a requalificação do terreno baldio na margem
direita do bairro da Bela Flor, encosta que vai em direcção
ao caneiro de Alcantara, limpando a encosta (tirando os
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canaviais)
e criando hortas comunitárias devidamente
organizadas. Isto vai permitir á comunidade usufruir do
local para si própria, ocupar alguns elementos da população
(transversal a todas as idades) permitir o convivio entre a
comunidade. Para além disso vai também tornar o local mais
seguro, pois a parte plana também está a ser
intervencionada com a criação de um jardim, um pequeno
parque infantil e hortas comunitárias. Assim esta encosta
ficará também organizada e em harmonia/seguimento da outra
construção.
Assim este projeto é muito importante para a comunidade
local uma vez que lhe vai permitir beneficiar do local e da
envolvente de duas formas, como lazer e como fonte de
produção de bens alimentares, para além disso permitirá que
se sintam mais seguros nas suas atividades.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Este projeto tem como um dos objetivos, requalificar uma
encosta que está coberta de
canaviais sem qualquer
utilidade.
Para isso pretende-se limpar a zona, removendo o lixo e
tirando os canaviais, preparar e colocar
no terreno terra
adequada para o cultivo, vedar a zona delimitada para as
hortas comunitárias e criar uma pequena "casa" para arrumo
das ferramentas da comunidade.

Sustentabilidade

Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de
modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro
modo não será possível. A JFC assegura a continuidade do
projecto através do controle da horta comunitária para além
do período do projeto e com duração

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Este projeto tem como outro objetivo tornar essa mesma zona
um local mais seguro.
Ao limpar a zona, torná-la mais movimentada, fará com que o
ponto de encontro para fins não licitos deixe de ser
apetecivel.
Ao mesmo tempo o jardim que está a ser
construido na parte de cima da encosta também ficará mais
seguro para quem for ai passear.
Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de
modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro
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modo não será possível. A JFC assegura a continuidade do
projecto através do controle da horta comunitária para além
do período do projeto e com duração superior a 2 anos.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Preparação
Preparação da obra, pedido de autorização e licenciamentos
às diversas entidades e pedidos de orçamentos mais
específicos. Será ainda dispendido um pequeno valor com
informação à população do que se pretende fazer no local de
modo que esta se aperceba da importância desta
requalificação e dos benefícios que dai advêm.
Nesta fase espera -se a utilização do responsável de
projecto como recurso humano afeto ao projeto. Serão ainda
utilizados valores para tratar dos licenciamentos e para
disponibilizar informação aos moradores.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2
Descrição

Obter de forma rápida todas as licenças e orçamentos
necessárias para se iniciar a atividade seguinte.
2500.00 EUR
Mês 1, Mês 2
Mensal
800
1

Execução da Obra
Nesta fase/atividade executa-se o seguinte:
- Remoção dos caniviais e lixo existente na encosta
- Lavrar a terra;
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- Adequar o decline á sua utilização;
- colocar a terra de cultivo;
- Fazer os muretes de suporte ás divisões da horta e dos
limites da mesma.
- instalar uma "Casa" de arrumos que servirá para guardar
as ferramentas da comunidade.
- tratar da instalação de água no local da horta.
Recursos humanos

Os recursos humanos a utilizar, serão:
- Empresa de jardinagem - remove e prepara toda a parte do
terreno e vende as sementes,
- empresa de construção - muretes e divisões e "casa";
- canalizador
- elemento da entidade promotora responsável pelo BIP ZIP

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Espera-se nesta fase concluir a parte de construção do
projeto.
44500.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5
Mensal

Nº de destinatários

1000

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 3

Informação/percepção

Descrição

Após conclusão da obra, será feito um comunicado à
população local no sentido de se inscreverem para o cultivo
das hortas e ao mesmo tempo para uma breve "palestra" no
local acerca da importancia e relevância de preservar o
local bem como da importancia de "trabalhar a terra", sendo
no final facultada informação acerca dos cursos de
"agricultor" que estão disponiveis.

Recursos humanos

Para isso está previsto o responsável na JFC pelo BIP ZIP e
um engenheiro ou um técnico especializado em agricultura.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

Espera-se que a população local perceba a importancia de
ter uma envolvente agradável que também pode ser rentável
em termos de economia familiar.
500.00 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Mês 6
Pontualuma vez
200
1, 2

Finalização
Após a selecção dos utentes das hortas há agora que dar os
instrumentos de trabalho e a localização do sua horta, para
isso será feita a convocação dos mesmos para um acção de
formação (cerca de 4 horas) acerca de como cultivar e
rentabilizar o espaço e também serão entregues um pequeno
kit de sementes para que possam iniciar a sua cultura,
assim como as ferramentas que estarão ao uso da comunidade.
Serão utilizados como recursos o responsável na JFC pelo
BIP ZIP e um técnico especializado em agricultura.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Espera-se transmitir conhecimentos mais técnicos aos
utilizadores das hortas de modo a rentabilizar o espaço
concedido e mostrar a importancia de manter em boas
condições.
2500.00 EUR
Mês 7
PontualUm dia

Nº de destinatários

1000

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

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

----------

8

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

3500.00 EUR

Encargos com pessoal externo

1500.00 EUR

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

0.00 EUR
300.00 EUR
0.00 EUR
1500.00 EUR
43200.00 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

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

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de freguesia de Campolide
Financeiro
7000.00 EUR
Este valor será para suportar o restante do valor do
projeto que orçamentámos.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR
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Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

57000 EUR

Total dos Destinatários

3000
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