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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia da Estrela (Antiga JF dos Prazeres)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Sociedade Musical Ordem e Progresso

Designação

Clube Desportivo Cova da Moura

Designação

Lisboa Verde-Associação para a Defesa dos Espaços Verdes

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Gab. Histórico-Cultural da Pampulha
55. Pampulha
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Os principais problemas existentes nesta área prendem-se
com as necessidades culturais de grande parte da população
local, a falta de ocupação dos tempos livres e o déficit de
capacidade de auto-organização e procura colectiva de
soluções para a melhoria da qualidade de vida.
Melhorar a Vida no Bairro
Comunidade
Obter
cidadania activa com a procura colectiva de
soluções, contribuindo para uma melhoria do espaço público,
onde todas as pessoas se sintam responsáveis, promovendo a
intergeracionalidade, mantendo e reforçando as relações de
boa vizinhança e solidariedade, assim como ocupação dos
tempos livres.

Objetivos Específicos de Projeto
1
Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Sustentabilidade

Desenvolver acções de formação e sensibilização envolvendo
todas as faixas etárias da população; editar publicações,
desenvolvendo a matriz histórica da Zona, organizando
exposições,eventos comunitários e páginas na internet;
recuperar instalações destinadas à prestação de serviços à
comunidade e requalificação do espaço público.
Pretende-se que o projecto apresentado seja permanente,
competindo
às entidades promotora e parceira, reunir os
recursos necessários à continuidade do serviço público, bem
como à sua monitorização.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Promover hábitos tradicionais e culturais que reforcem as
relações de proximidade e de suporte/ajuda entre a
população.

Sustentabilidade

Vinculação à celebração de festividades tradicionais e
consequente enraizamento da iniciativa pela comunidade em
eventos culturais históricos.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Ocupar os tempos livres da população adulta e promover
hábitos e estilos de vida saudáveis, reforçando o convívio
entre os participantes.
Integração da prática desportiva nos hábitos dos
participantes.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Central da Pampulha
Recuperação de um pequeno espaço/piso municipal, onde
funcionará a Central Histórica da Pampulha, criado para
apoio e usufruto da população local.
Este piso térreo fica na proximidade do espaço expectante
da Travessa dos Brunos que possui elementos históricos e
que será recuperado no âmbito deste projecto com o
envolvimento da comunidade.
2 técnicos, 1 formador e 3 voluntários.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

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

Actividade 2
Descrição
Recursos humanos

Recuperação física da área de implementação da actividade.
40000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
500
1

Ruas Solidárias
Promover periodicamente Festas de Rua com e para o
envolvimento e participação da população.
10 membros da Colectividade + 5 elementos da população
local.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

Melhorar e reforçar as relações de vizinhança; Aumentar a
rede de suporte e entreajuda na comunidade.
6000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
PontualCinco
250
2

O Desporto Rei para Séniores
Realização de jogos de futebol em treinos e campeonatos.
Um treinador, um técnico adjunto, um preparador físico, um
massagista e dois auxiliares.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Boa posição no Campeonato, melhorar as condições fisícas e
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psicológicas dos participantes, assim como o convívio
duradouro.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

4000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
30
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 /
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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

9000.00 EUR

Encargos com pessoal externo

3200.00 EUR

Deslocações e estadias

350.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

650.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5000.00 EUR
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Equipamentos
Obras
Total

6200.00 EUR
25600.00 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia da Estrela (Antiga JF dos Prazeres)
50000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

50000 EUR

Total dos Destinatários

780
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