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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Fundação S. João de Deus

Designação

GI Moradores do BMG João Nascimento Costa

Designação

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Nascimento da EnCosta - Fase II
57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O projeto BIP/ZIP 2012 ('Nascimento da Encosta') permitiu
transformar uma área abandonada num ponto de interesse para
a população residente (hortas, zona de recreio
infanto-juvenil, mata de encosta e miradouro), despertando
o desenvolvimento de ações comunitárias, colocando novos
parceiros em interação e potenciando o encontro entre
populações distintas (PER e moradores EPUL). Manter este
despertar e as novas relações encetadas com este
empreendimento, passa por terminá-lo e colocá-lo no
contexto mais geral da requalificação que esta zona da
cidade tem sofrido ultimamente, tornando-o um complemento
integrado de uma visão estratégica e global para o
território. Terminar a Fase 2 deste projeto, num
enquadramento mais global, contribuirá para o phasing-out
desta iniciativa e para a sustentabilidade das acções
implementadas (hortas, zonas de recreio/lazer) e a
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implementar (área de desporto radical e workout).
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Reabilitação e Requalificação de Espaços
Comunidade
Terminar a Fase 2 do projeto de requalificação 'Nascimento
da Encosta', dotando a zona de intervenção com espaços e
equipamentos direccionados, sobretudo, à população
infanto-juvenil. Pretende-se consolidar e alargar o
envolvimento da população local no projeto para garantir a
ocupação e preservação das alterações iniciadas em 2012 e
para que se mantenham no tempo e no espaço.
O seu carácter único é, ao mesmo tempo, inteiramente
integrado no âmbito das várias intervenções BIP/ZIP já
ocorridas neste e nos territórios circundantes, pelo que
será implementado, com esta nova candidatura, um reforço da
zona de recreio e, como novidade, criado um pequeno
circuito de manutenção como área de Workout, equipamentos
dirigidos ao segmento infanto-juvenil local. Desta forma
pretendemos aliar à horta comunitária um espaço de lazer,
recreio e desporto de referência nesta zona da cidade. O
objectivo é tornar a globalidade da zona mais atractiva
para quem lá vive, trabalha ou estuda e também para todos
os que residem na área circundante - Olaias, EPUL (Beato e
São João) , Picheleira, Quinta do Lavrado, Horizonte,
Empreendimento Municipal Carlos Botelho ou Cooperativas da
João Nascimento Costa e Carlos Botelho.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Completar o projeto 'Nascimento da Encosta', colocando
equipamento de recreio, manutenção desportiva e radical
para a população infanto-juvenil local.
A criação de uma zona com esta diversidade permitirá um
aumento e alargamento da tipologia de visitantes do parque
o que, por sua vez contribuirá para a sua preservação.
Acresce o facto da divulgação e procura de envolvimento de
outros parceiros no território (e.g., Programa Escolhas,
Agrupamento de Escolas das Olaias, Médicos do Mundo, Clubes
desportivos e recreativos locais...) para utilização deste
novo espaço público, ser um convite às gerações mais novas
para usufruírem do espaço, mas é também querer assegurar
não só a preservação dos equipamentos como dos talhões
hortícolas da comunidade local.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

Sustentabilidade

Criar um espaço de workout que permita uma prática
desportiva diversificada incluindo, entre outros
equipamentos, um pequeno circuito de manutenção.
A criação de um equipamento deste género permitirá um
aumento e alargamento da tipologia de visitantes do parque
o que, por sua vez contribuirá para a sua sustentação
enquanto espaço de referência nesta zona da Cidade de
Lisboa.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Ampliar zona de recreio infantil
Diversificar a oferta de equipamentos de recreio para a
população infantil local.
Mão de obra qualificada.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2
Descrição
Recursos humanos

Aumentar a oferta de espaços de recreio dirigidas ao
público infantil, complementando a oferta existente.
19852.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Pontual
50
1

Criar zona de Workout
Implementar circuito de manutenção na área de intervenção.
Mão de obra qualificada.
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Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Ocupação saudável do espaço público requalificado pela
população em geral; ocupação deste equipamento pelos clubes
desportivos locais no exercício das sua actividades.
29857.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Pontual
150
2

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
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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

0.00 EUR

Encargos com pessoal externo

0.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

1200.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4398.00 EUR
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Equipamentos

22587.00 EUR

Obras

21524.00 EUR

Total

49709 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia do Beato
49709.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

49709 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

49709 EUR

Total do Projeto

49709 EUR

Total dos Destinatários

200
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