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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Casa das cenas

Designação

Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Nascimento da Encosta - Fase III
57. Empreendimento Municipal - Rua João Nascimento Costa
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Os Projetos BIP ZIP operacionalizados através dos programas
de Parcerias Locais de 2012 e 2013 requalificaram todo o
espaço envolvente localizado nas traseiras da Rua João
Nascimento Costa/Rua Almirante Sarmento Rodrigues. Neste
Espaço encontramos hoje uma zona de Hortas Comunitárias com
cerca de 70 a 80 % dos talhões já cultivados, todo um
espaço em redor deste equipamento já desmatado, com uma
aplicação de Prado-Sequeiro de baixa intensidade em
conjunto com prado-florido, com pinheiros de 70 centimetros
a 1 metro plantados e mais algumas espécies arbóreas
plantadas nos últimos meses no âmbito da 2.ª fase de
requalificação do espaço Encosta da João Nascimento Costa.
Procedeu-se à instalação de equipamentos de Fitness, de
lazer e de ocupações de tempos livres da população
infanto-juvenil. Foram criados novos hábitos de lazer por
parte dos moradores desta comunidade envolvente que se
traduzem em passeios originadores de novas formas de
convivência social entre os utentes que cultivam os Talhões
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das Hortas Comunitárias e os moradores dos prédios
envolventes a toda a Encosta João Nascimento Costa. Assim
sendo, é necessário consolidar urbanisticamente toda esta
zona urbana em prol da comunidade envolvente.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Reabilitação e Requalificação de Espaços
Comunidade
Terminar a fase 3 do Projeto de Requalificação “Nascimento
da Encosta” intervencionando-se um terreno baldio sem
qualquer uso que se encontra situado entre o topo da
Encosta João Nascimento Costa (Urbanizações da EPUL) e os
montes localizados na parte de cima das Hortas
Comunitárias. Este terreno baldio encontra-se com uma
vegetação bastante densa e elevada possuindo um declive
acentuado que constitui um perigo para a utilização deste
espaço por parte da população infantil e idosa da
comunidade envolvente a este espaço. Através da realização
desta candidatura pretende-se melhorar significativamente
todo este espaço público com vista a que seja utilizado por
toda a população envolvente a esta zona tanto da Freguesia
do Beato como da Freguesia do Beato, através da criação de
zonas de lazer e de recreio com equipamentos destinados a
uma utilização por parte de todas as camadas etárias da
população residente. A tentativa de dinamização das redes
de interacção social entre os moradores de diversas
realidades sociais (Olaias, EPUL Beato e Penha de França,
Picheleira, Quinta do Lavrado, Bairro Horizonte) continuará
a ser um dos pilares de sustentabilidade da candidatura a
uma terceira fase de finalização dos projetos BIP/ZIP
anteriores desenvolvidos na Encosta João Nascimento Costa.
Acrescenta-se ao objetivo o empreendorismo e coesão social,
indo ao encontro do interesse da população desempregada,
com o fim primordial de promover competências
empreendedoras e iniciativas de âmbito local. Criação de
Oficina comunitária, com a possibilidade de promover a
empregabilidade. Capacitação da população através de
formação certificada (ex: marcenaria e fabricação digital
de mobiliário urbano, horticultura, alimentação saudável,
gastronomia biológica, design e artes plásticas, técnicas
de venda e restauro de mobiliário).

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Criação do Parque Urbano Comunitário e proceder a uma
continuidade dos Projetos "nascimento da Encosta- Fase I" e
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"Nascimento da Encosta- Fase II" através de um
enquadramento urbanístico de um terreno baldio sem qualquer
uso.
Sustentabilidade

Criação de um parque urbano pela comunidade e para a
comunidade. Os residentes dos bairros envolventes são
chamados a desenhar e construir o seu parque (ex: desenho
de equipamento urbano de apoio às hortas). Ao se proceder à
requalificação deste espaço urbano através da instalação de
caminho simples em “tout-venant” que atravesse um percurso
com três zonas de estadia, com algumas árvores,
equipamentos de Fitness e infantis, com vegetação adequada
delimitadora dos caminhos que não retire a profundidade ao
espaço e com uma vedação que impeça quedas originadas por
um declive existente junto às traseiras dos prédios da Rua
João Nascimento Costa, irá ser finalizada por completo toda
uma nova centralidade que atraia a população envolvente
para a utilização de todos os equipamentos e espaços de
descanso e lazer. A criação desta nova centralidade
poder-se-á constituir como um factor decisivo na
incrementação de novas atividades económicas e sociais que
consigam alterar de forma gradual e sustentável toda a
vivência comunitária desta zona urbana marcada por todo um
conjunto de problemas sociais que influenciam de forma
determinante a mobilidade social ascendente das gerações
mais novas.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Afectar uma parte da área total deste terreno baldio para a
produção hortícola de cariz comunitário, delimitando-se e
dividindo-se este pequeno espaço num número de máximo de 10
talhões a ser atribuídos a moradores residentes na zona
urbana envolvente.

Sustentabilidade

A implementação das Hortas Comunitárias localizadas nas
traseiras da Rua Almirante Sarmento Rodrigues implementadas
através do Projeto “Nascimento da Encosta- Fase I”
encontra-se com um nível de afectação de Talhões na ordem
dos 80%. Durante os próximos 3 a 4 meses ir-se-á obter uma
afectação total dos 32 Talhões existentes em todo o espaço
interior destas Hortas. Será expectável que poderá existir
uma lista de espera de residentes na zona urbana envolvente
interessada em poder cultivar um Talhão numa lógica de
poderem lavrar alguns produtos hortícolas para o seu
consumo doméstico. A requalificação de todo o espaço
envolvente em redor das Hortas Comunitárias
operacionalizado através do "Projeto Nascimento da EncostaFase II” originou um maior interesse da população residente
em cultivar os talhões destas Hortas Comunitárias. Ao
fazer-se a consolidação final do espaço urbano da Encosta
João Nascimento Costa poder-se-á facilmente atrair um
número de pessoas interessadas em cultivar produtos
hortícolas num Espaço de Hortas Comunitárias com um n.º
máximo de 10 a 15 Talhões, dando-se um uso interessante a
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este espaço do ponto de vista social e comunitário.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Requalificação de Espaço expectante
Realizar um enquadramento urbanístico a um terreno baldio
sem qualquer uso localizado nas traseiras da Rua João
Nascimento da Costa através de processos de participação
ativa da comunidade local proporcionado um sentimento de
identidade.
Técnicos Voluntários de todas as entidades envolvidas neste
Projeto e Comunidade Local.
Mão de obra especializada para o desenvolvimento de algumas
obras de requalificação do espaço público.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Aumentar a oferta de espaços de lazer, estadia e de recreio
com equipamentos infantis e Fitness, caminhos simples em
“tout-venant” destinados a serem utilizados por toda a
comunidade envolvente a este espaço. Criação de um espaço
de Hortas Comunitárias destinadas ao cultivo de produtos
hortícolas para consumo doméstico.
30000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10
Pontual
150
1

Criação de Oficina Comunitária
Remodelação da(s) loja(s) atualmente desocupadas no bairro
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da Encosta Nascimento Costa.
Levantamento e promoção de
atividades locais associadas ao parque comunitário urbano.
Realização de cursos de formação, workshops pelos parceiros
do projeto. Venda e troca comunitária dinamizada pelos
moradores dos bairros. Esta Oficina poderá realizar eventos
que se destinem à participação da comunidade envolvente nos
mesmos, tentando-se unir várias camadas sociais da
população residente. Apoio aos utentes que cultivam os
talhões das Hortas Comunitárias da Nascimento da Encosta.
Recursos humanos

Técnicos (as) e Voluntários (as) de todas as entidades
envolvidas neste Projeto e comunidade local.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Criação de uma oficina loja comunitária equipada e
integrada na vida quotidiana do bairro, com as condições
necessárias ao desenvolvimento das atividades de formação e
venda de produtos. Cerificação de formação dos moradores do
bairro e das suas atividades com o aumento do perfil de
empregabilidade.
20000.00 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
150
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

4
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnicos da JF do Beato de Acompanhamento à execução física
deste Projeto
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

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%)

1

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

1

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

70

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

50

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

70

Nº de destinatários desempregados

70

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

40

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

100

Nº de destinatários imigrantes

20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

4

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

3

Nº de intervenções no espaço público

1

Nº de publicações criadas

4

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

1
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Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

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

1300.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4200.00 EUR

Equipamentos

20000.00 EUR

Obras

24500.00 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Casa das cenas
25000.00 EUR
Junta de Freguesia do Beato
25000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
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Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

50000 EUR

Total dos Destinatários

300
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