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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Casa das cenas

Designação

Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Grupo Recreativo e Cultural Os Onze Unidos

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Designação

GI Moradores do Ourives

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Praceta Planeta
9. Ourives / Estrada de Chelas
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Atualmente no BM da Quinta do Ourives existe um espaço
expectante de consideráveis dimensões denominado Azinhaga
do planeta, que não se encontra a ser utilizado em prol dos
moradores residentes na comunidade envolvente ao mesmo,
localizado nas traseiras da R. da Quinta dos Ourives, este
é um espaço com capacidade para ganhar uma nova
funcionalidade em prol de toda a comunidade envolvente.
Neste território existe uma grande percentagem de população
idosa interessada e recetível em poder sair das suas
habitações, passeando por um espaço público requalificado
próximo das suas residências com um jardim destinado ao
cultivo de flores e com uma zona de estadia. Os
equipamentos infantis para as crianças pertencentes a esta
comunidade e outro tipo de equipamentos de utilização para
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todas as faixas etárias, poderão proporcionar um
envelhecimento ativo à população idosa e a aquisição de um
novo lugar de pertença e de afetividade de todos os
moradores para com este espaço. A população residente na
Rua da Quinta dos Ourives e nas outras Ruas envolventes a
este espaço expectante sentem que este é um espaço que
poderá ser potencializado em prol dos moradores e da
restante comunidade envolvente. Este é um facto já
conhecido por todas as entidades que desenvolvem uma
intervenção social concreta neste território, JF do Beato,
Kcidade (Fund. Aga Khan e SCML), GRC 11 Unidos).
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Reabilitação e Requalificação de Espaços
Comunidade
Os moradores desta comunidade em conjunto com as entidades
intervenientes nesta candidatura (promotora e parceiras)
pretendem fazer com que todo este espaço localizado nas
traseiras da Rua da Quinta dos Ourives se transforme num
espaço de lazer e de convívio que possa ser utilizado pelas
várias classes etárias que coabitam no espaço urbano
envolvente, mas, sobretudo, querem que esta se transforme
numa resposta útil a toda uma população que se encontra
interessada em desenvolver algumas atividades ao ar livre
num espaço amplo e com capacidade para se transformar num
Pólo aglutinador entre os moradores do bairro Municipal da
Quinta do Ourives. Pretende-se num espaço requalificado
promover iniciativas que trabalhem questões relacionadas
com a formação das auto-referencias em comunidade, no
sentido de valorizar a identidade, a diferença, a partilha,
a colaboração, trabalho em equipa e o espírito comunitário
no seu sentido mais amplo. Pretende-se igualmente motivar a
arte e a experimentação para despoletar o apelo natural
pelo conhecimento. Quer-se criar espaços de lazer e estadia
(descanso) com sombra, ajardinados e decorados com uma área
destinada ao cultivo de flores e ervas aromáticas com o
objetivo de se fazer uma distribuição pelos locais centrais
do BM Qta dos Ourives. Através da transformação deste
espaço e durante as várias fases de execução deste Projeto,
ir-se-ão realizar um conjunto de atividades culturais de
cariz Intergeracional desenvolvidas pela Associação
Cultural “Casa das Cenas” (entidade copromotora) em
colaboração com as entidades parceiras com o objetivo
primordial de promover a animação e centralidade deste
espaço em prol da comunidade envolvente. Existe um Grupo de
Informal de Moradores que se encontra bastante interessado
em participar em todas as fases da Execução Física do
Projeto, tendo já sido realizada uma Sessão de Moradores
num dos espaços da entidade parceira – SCML no dia
27/07/2016 (ver fotos em anexo).

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Sustentabilidade

Criar um espaço que estimule a interacção social entre os
moradores da Rua da Quinta do Ourives e os restantes
residentes no Bairro Municipal da Quinta do Ourives e que
seja utilizado por toda a comunidade envolvente.
Com a criação de um espaço público renovado, cria-se uma
dinâmica potencializadora das redes de proximidade e de
confiança entre todos os moradores da zona envolvente a
este espaço, dando-se uma nova funcionalidade e
centralidade a todo um espaço público expectante que se
encontra desaproveitado há muitos anos.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Promover a ocupação de tempos livres da população idosa
residente na zona urbana envolvente a este espaço com uma
atividade ao ar livre produzindo-se toda uma série de
produtos que poderão posteriormente ser expostos em
determinadas zonas específicas do Bairro Municipal da
Quinta do Ourives.
Esta ocupação de tempos livres da população idosa deste
Bairro insere-se numa lógica global de Envelhecimento Ativo
da Pessoa Idosa e de combate ao isolamento social em que se
encontra alguma população idosa do Bairro Municipal da
Quinta dos Ourives. Parte da população idosa da zona
envolvente a este espaço poderá dedicar-se ao cultivo de
ervas aromáticas e flores.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Criar uma nova “Centralidade” a partir da Requalificação de
um Espaço Público que não se encontra a ser utilizado em
prol da sua comunidade envolvente, conferindo-lhe uma
Animação Territorial com atividades/eventos culturais
configuradores de uma imagem mais positiva do Bairro
Municipal da Quinta dos Ourives.

Sustentabilidade

Após a transformação deste espaço, poder-se-á realizar todo
um conjunto de atividades de cariz sociocultural que lhe
poderão dar uma nova vivência, podendo este ser utilizado
por moradores da Freguesia do Beato e da Azinhaga do
Planeta pertencente à Freguesia de Marvila. O facto de este
espaço se encontrar localizado numa área urbana que faz
fronteira com a Freguesia de Marvila abre a porta a uma
maior convivência entre moradores e organizações das áreas
de intervenção geográfica de ambas as Freguesias.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1

Sessões Coletivas de Diagnóstico

Descrição

Realizar duas a três sessões de diagnóstico coletivas com
os moradores da R. Quinta dos Ourives e de outras ruas
envolvente ao espaço expectante que se pretende
requalificar. Estas sessões terão como objetivo a recolha
de informações e de contributos dos moradores no delinear
da execução física de todo este projeto BIP/ZIP. Através da
informação recolhida nestas sessões poder-se-á delinear
toda a elaboração do Projeto de Execução no âmbito do
processo de requalificação deste Espaço.

Recursos humanos

Técnicos (as) da Junta de Freguesia do Beato/ Técnicos (as)
do Programa Kcidade/ Representantes das restantes entidades
parceiras deste Projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

A obtenção de informação pertinente e útil para a boa
execução física das várias fases de execução deste Projeto,
operacionalizando o mesmo com uma constante auscultação da
comunidade envolvente em fases decisivas de implementação
do mesmo.
250.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Mensal
300
1, 2

Requalificação de Espaço Expectante
Pretende-se requalificar um espaço público expectante que
se encontra localizado nas traseiras da Rua da Quinta dos
Ourives (Azinhaga do Planeta) com o objetivo de se promover
a ocupação de tempos livres da população idosa e a redução
do seu isolamento social. Esta requalificação pretende
preparar todo um terreno para o cultivo de flores de
cheiro, ervas aromáticas, chás, instalando-se algum
mobiliário urbano e uma zona de estadia e de lazer com
ensombramento que poderá ser proporcionado pela plantação
de árvores ou pela instalação de pérgulas. Poder-se-á
introduzir ou outro equipamento desenhado pela entidade
parceira FabLab/ISCTE em concordância com as entidades
Promotoras/Parceiras deste Candidatura. A Associação
Cultural “Casa das Cenas” (entidade copromotora) em
conjunto com as restantes entidades irá trabalhar o espaço
Público criando áreas de lazer onde predominam os espaços
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ajardinados, garantindo a coexistência de espécies
aromáticas com outras espécies vegetais. A plantação das
espécies vegetais poderá ser feita, no solo, em canteiro,
horizontal, vertical e outras, aferindo-se a forma mais
viável para o efeito. Pretende-se igualmente decorar este
espaço através da utilização de diversas artes, com enfâse
na escultura e no artesanato.
Recursos humanos

Mão-de-obra especializada neste tipo de requalificações de
Espaço público/expectante. Instalação de um outro
equipamento de mobiliário urbano. Técnicos (as) da
Associação Cultural “Casa das Cenas” em Permacultura e
Arquitetura paisagística e Técnicos (as) especializados do
FabLab (Alunos (as) do Curso de Especialização em
Territórios Colaborativos do ISCTE-IUL.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

Com esta intervenção neste espaço público expectante,
pretende-se criar um espaço que promova o convívio entre a
população idosa residente na Rua da Quinta dos Ourives e na
zona urbana envolvente a todo este espaço, tentando-se
igualmente promover a sua ocupação de tempos livres de uma
forma saudável atenuando-se o isolamento social de algumas
pessoas idosas residentes no Bairro Municipal da Quinta do
Ourives. A nova centralidade e funcionalidade a ser
adquirida através da requalificação deste espaço irá criar
uma nova dinâmica social, revitalizando-se os laços de
proximidade e de confiança entre os moradores pertencentes
a esta comunidade. Através da requalificação deste espaço,
pretende-se efetuar a realização de ações de formação e de
partilha de conhecimentos informais e formais relacionados
com as seguintes áreas temáticas: Lazer e Jardim,
artesanato e escultura, artes teatrais e outras áreas
enquadráveis na natureza e âmbito desta Candidatura.
39250.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
300
1, 2

Distribuição de Flores
Fazer a Distribuição de Flores e Ervas Aromáticas em Locais
centrais do Bairro Municipal da Quinta dos Ourives.
Organizar uma simples “Feira” de Flores e Ervas Aromáticas
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colhidas no espaço público expectante supracitado,
envolvendo os moradores que cultivarem este tipo de flores
e ervas e envolvendo a entidade parceira- Grupo Recreativo
e Cultural “Os Onze Unidos”. A exposição será realizada ao
ar livre no espaço público que se encontra em frente ao
Grupo Recreativo e Cultural “ Os 11 Unidos” fechado ao
trânsito que foi requalificado através da operacionalização
do Projeto BIP/ZIP 102 – Quinta do Ourives (Parcerias
Locais 2013).
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Para além de se fomentar a sustentabilidade deste Projeto
que candidatamos ao Programa BIP/ZIP 2016, encontramo-nos
também a incrementar e a dar um bom uso a um espaço público
que foi requalificado e revitalizado ao abrigo de
financiamento do Programa BIP/ZIP 2013. Esta atividade
pretende constituir-se como um bom ponto de partida para a
realização de futuros eventos que promovam uma imagem mais
positiva do Bairro Municipal da Quinta dos Ourives em
relação ao restante tecido urbano da cidade de Lisboa.
500.00 EUR
Mês 10, Mês 11, Mês 12
PontualDuas a Três distribuições.
500
2, 3

Realização de Eventos Culturais
Pretende-se realizar algumas atividades culturais de cariz
comunitário para a população em geral e para a comunidade
infantojuvenil do Bairro Municipal da Quinta do Ourives.
Estas atividades serão organizadas pela entidade
copromotora, Associação Cultural “Casa das Cenas” que conta
com uma experiência sólida no que diz respeito à
dinamização de eventos/atividades culturais. Irá proceder à
elaboração de livro de autor em exclusivo para esta
iniciativa de nome “Os Planetas das Caras”, com a edição de
1500 exemplares, dos quais, 420 serão distribuídos pelas
crianças da comunidade escolar da Freguesia do Beato,
gratuitamente. Será produzida uma Hora do conto encenada
sobre a temática do livro e serão realizadas 10 Sessões
para crianças entre os 3 e os 9 anos de idade da comunidade
escolar da Freguesia do Beato e este processo será
acompanhado com um trabalho ao nível da expressão plástica
relacionada com a temática do Livro “Planeta das Caras”.
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Recursos humanos

Técnicos
Técnicos
Projeto,
apoio de

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

(as) da Associação Cultural “Casa das Cenas” e
(as) das várias entidades envolvidas neste
Técnicos da Rede Escolar, podendo-se contar com o
alguns moradores.

A obtenção de informação pertinente e útil para a boa
execução física das várias fases de execução deste Projeto,
operacionalizando o mesmo com uma constante auscultação da
comunidade envolvente em fases decisivas de implementação
do mesmo.
10000.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
PontualA ser definido.
300
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador de Projeto - Técnico (a) da JF do Beato
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica da JF do Beato - Arquitecta Urbanista
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)

25

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

10

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

0

25

Nº de destinatários desempregados

5

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

5

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

50

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

5

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

0

Nº de intervenções no espaço público

1

Nº de publicações criadas

1

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

5

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

10000.00 EUR

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

0.00 EUR
250.00 EUR
0.00 EUR
4750.00 EUR
35000.00 EUR
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

Grupo Recreativo e Cultural "Os 11 Unidos"
Não financeiro
10.00 EUR
Esta entidade irá disponibilizar os seus meios humanos e
logísticos ao nível da cedência das suas instalações e ao
nível do apoio que irá ser dado pelos (as) Utentes do
Projeto "Gerações" destinado à ocupação de tempos livres da
população idosa do Bairro Municipal da Quinta dos Ourives.

TOTAIS
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Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

50010 EUR

Total dos Destinatários

1400
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