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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

FITI - Federação de Instituições de Terceira Idade

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ASAS Associação de Serviço e Apoio Social

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Alegria no pátio
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A FITI-Federação das Instituições da Terceira Idade
situa-se na freguesia da Nossa Senhora de Fátima, rodeada
por instituições culturais, sociais e educacionais bem como
pelos bairros residenciais o que lhe permitiu efetuar o
diagnóstico da existência de um bairro isolado. Através da
relação próxima com alguns moradores e instituições
circundantes do Bairro, tais como o ASAS, tivemos
conhecimento do isolamento da comunidade e da existência do
Pátio que pretendemos requalificar e dinamizar. Nesta
candidatura reportamo-nos a uma área nas traseiras do
edifício da Rua Augusto Abelaira (numeração par). A
existência de um pátio tem merecido a preocupação dos seus
habitantes por se encontrar num estado de degradação, com
uma vista triste para quem reside nos fogos à sua volta. A
FITI pretende devolver a alegria ao espaço que já foi
merecedor de um projeto social patente nas pinturas
personalizadas com temas sociais como a proteção do
ambiente.
Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
O objetivo geral do projeto visa a recuperação de um pátio
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degradado e muito pouco utilizado, bem como a transformação
do espaço físico atual num “lugar” de aprendizagem
individual e coletiva, e de convívio informal entre a mesma
ou várias gerações. A recuperação física do espaço, será um
potenciador, para o bairro e para a área envolvente
procurando gerar maior harmonia entre os núcleos
habitacionais circundantes (pensamos no bairro e na
comunidade exterior), ao proporcionar uma maior qualidade
estética e lúdica do lugar de habitação espera-se trazer
também um sentido acrescido de pertença ao bairro.
Esta primeira iniciativa será a base para a criação de
oportunidades para se estreitar laços com os vizinhos
locais comunidade de áreas circundantes através de
encontros frequentes, atividades individuais e coletivas.
Pretende-se com a recuperação do espaço, criar iniciativas
que permitam e colaborem na construção de um sentimento de
uma comunidade participativa e atuante, assente no
conhecimento interpessoal, próximo e com objetivos
partilhados.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Num primeiro momento do projeto, será feita uma consulta à
população residente no bairro e às instituições nele
inseridas, com a finalidade de efetuar a divulgação do
projeto e identificar as necessidades e carências sentidas.
Visa-se fazer uma intervenção neste espaço público de forma
a promover o convívio na procura do bem-estar social, que
possa trazer num futuro próximo,
uma melhoria na
qualidade de vida, tanto dos idosos, como da população mais
jovem.
Esta intervenção pretende criar condições para um espaço
mais aprazível, com maior harmonia, com vista a uma
transmissão de uma imagem do bairro (quer do seu interior,
quer do seu exterior) mais positiva.
É também
objetivo especifico, que as diferentes famílias
do bairro e bairros adjacentes possam
ter um espaço de
partilha
e de convivência comum e com as suas sinergias
contribuir para o crescimento e enriquecimento de toda a
comunidade.
Pretende-se o apoio do programa BIP-ZIP como um
investimento imperioso na requalificação do espaço
posteriormente mantido pela FITI e que terá efeitos
continuados na dinamização do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

Sustentabilidade

Após a consulta à população e o posterior tratamento das
respostas dadas será traçado um plano de ação para a
requalificação física do espaço degradado. O segundo
objetivo específico é convidar a população a participar na
requalificação do espaço, convertendo-o no “lugar” que
possa corresponder às suas expetativas.
Após o investimento feito na requalificação do espaço as
ações necessárias serão levadas a cabo pelos seus
residentes com o apoio e envolvimento da FITI e das suas
instituições federadas e parceiras.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Após a conclusão da requalificação do espaço, pretende-se
dar início ao plano de atividades anteriormente elaborado.
Todas as atividades do plano serão dinamizadas pelos
recursos humanos da FITI com a colaboração das suas
instituições federadas e parceiras.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Diagnóstico
Preparação da intervenção no espaço físico, pedido de
autorização e licenciamento às autoridades e arrendamento
de um espaço adjacente para o armazenamento do equipamento
e material necessário para o projeto.
Entrevistas estruturadas/questionários de rua e/ou de porta
à porta com respostas registadas acerca das opiniões
individuais sobre o pátio em causa e das necessidades
individuais e familiares de cada um dos residentes
abordados. Será, de igual modo, feito um diagnóstico sobre
as atividades que gostariam de desenvolver no pátio de
forma a encontrarem numa fase posterior, uma resposta às
suas solicitações, dentro do âmbito do projeto.
Os colaboradores, nomeadamente os
alunos da Universidade
Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais,
no projeto irão conduzir as atividades descritas com a
coordenação do responsável do projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Autorização para a requalificação do espaço e elaboração de
um orçamento para a obra obtendo a melhor relação
preço/qualidade.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

7000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
600
1

Intervenção
Nesta fase, serão executados os trabalhos de limpeza do
espaço, a remoção do lixo, a pintura e a decoração do
espaço, e a instalação de uma cobertura amovível que poderá
ser recolhida no final de cada dia. Todas estas atividades
serão levadas a cabo pela população residente participante
com a ajuda de técnicos qualificados.
Os colaboradores técnicos no projeto irão determinar as
infra-estruturas necessárias e as tintas aconselháveis na
pintura do espaço. Serão subcontratos recursos humanos a
empresas especializadas na requalificação.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Um espaço pronto a ser utilizado na dinamização das
actividades identificadas na actividade 1.

Valor

20000.00 EUR

Cronograma

Mês 4, Mês 5

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Diário
50
2

Dinamização
Nesta fase, será executado o plano de atividades sugerido
pela população residente. Prevêem-se atividades de leitura,
escrita, ginástica mental, artes plásticas, festas
temáticas, sendo uma presença já certa do cantor e
compositor Carlos Alberto Moniz na abertura/inauguração do
pátio.
Os colaboradores no projeto irão coordenar as atividades
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conforme o plano junto da população participante.
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Um espaço com atividades dinâmicas para a sua população que
contribuam para a integração de todos e cumpra na íntegra o
objetivo geral do programa.
10000.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
650
1, 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

----------
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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

----------

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

5600.00 EUR

Encargos com pessoal externo

3500.00 EUR
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Deslocações e estadias

1000.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

1400.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

8000.00 EUR

Equipamentos
Obras
Total

10000.00 EUR
7500.00 EUR
37000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

FITI - Federação de Instituições de Terceira Idade
37000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

37000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

37000 EUR

Total do Projeto

37000 EUR

Total dos Destinatários

1300
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