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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação de Moradores do Bairro da PRODAC Norte (1ª Fase)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Marvila

Designação

Trabalhar com os 99%, CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

PRODAC Norte, bairro seguro
34. PRODAC
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Desenvolver um processo participado de planeamento e
execução de trabalhos de melhoramento que viabilizem a
utilização do espaço público em segurança com recurso a
soluções de urbanismo táctico.
As medidas serão
implementadas pelos moradores, organizados em bolsa de
trabalhadores, acompanhados por apoio técnico.
Nos anos subsequentes será assegurada a continuidade dos
trabalhos e manutenção dos espaços públicos melhorados

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

O bairro da Prodac Norte vai enfrentar um enorme desafio no
próximo ano. Com casas pequenas, ruas estreitas e uma
população maioritariamente envelhecida, estamos perante um
território que pode vir a ser de fácil propagação para o
vírus.
Melhorar a Vida no Bairro
Idosos
No decorrer do próximo ano, todo o país estará assolado por
uma nuvem de restrições em função da pandemia que se abateu
sobre o mundo. Sabemos pouco sobre o vírus, mas não nos é
difícil de prever que provocará mais uma violenta crise
económica e que forçará as pessoas de risco a ficarem mais
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tempo em casa em isolamento físico das demais. Este
projecto quer construir um conjunto de protocolos urbanos
de utilização dos espaços públicos do bairro fazendo com
que todos e todas (em especial os mais idosos) possam
circular nele de forma segura mantendo a proximidade social
com os vizinhos.
Acresce que essas pequenas intervenções
de urbanismo tático, poderão constituir-se como um reforço
dos rendimentos dos moradores e vizinhos que entenderem
participar na bolsa de trabalhadores.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Criação de espaços públicos seguros e de aproximação social
com distanciamento físico.
Os espaços públicos reabilitados perdurarão no tempo.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Aumento do rendimento dos moradores e vizinhos mais
carenciados a partir da realização das obras a realizar.
O envolvimento dos moradores e vizinhos nas obras do
bairro, garante que as intervenções serão mais cuidadas e
preservadas no tempo pelos próprios residentes.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Manutenção de uma estratégia de participação e envolvimento
das pessoas nas decisões fundamentais sobre o bairro.

Sustentabilidade

A constituição de massa crítica de processos participados,
bairro a bairro, é a única e melhor forma de desenhar novas
formas de construir cidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1

Levantamento, mapeamento e projecto
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Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

Levantamento urbanístico dos espaços exteriores. Mapeamento
social das situações e agregados de risco COVID19. Projecto
de rede de caminhos e espaço público seguro - inclui
maqueta do bairro e produção de cartazes de apresentação
para discussão participada.
Equipa Trabalhar com os 99%
Bairro
--Levantamento socio-espacial do território e preparação de
discussão participada
7000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Mensal
300
1, 3

Discussão de propostas
Momentos vários de apresentação e discussão de propostas de
intervenção, em moldes que evitem a concentração de pessoas
e permitam a reunião em condições de segurança.
Equipa Trabalhar com os 99% + moradores + Junta de
Freguesia
Bairro
--Decisão sobre intervenções a realizar
0.00 EUR
Mês 2, Mês 3
Mensal
300
3

Constituição de bolsa de moradores
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Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

Recuperação de bolsa de trabalhadores existente no bairro e
integração de novos moradores ou vizinhos, dando prioridade
a situações de precariedade laboral ou baixa condição de
recursos.
Associação de Moradores e moradores
Bairro
--Bolsa de trabalhadores para realizar as obras
0.00 EUR
Mês 4
Mensal
20
2, 3

Aquis.Materiais e inst. de trabalho
Actividade relativa à aquisição de materiais e bens
necessários à execução dos trabalhos. Os bens,
designadamente instrumentos de trabalho, ficarão na posse
da Associação de Moradores para que consiga ir assegurando
a sustentabilidade no tempo do que for realizado
Associação de Moradores + Trabalhar com os 99%
Bairro
--Aquisição de materiais e bens necessários à execução dos
trabalhos
15000.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
20
1

Mão de obra local
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Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Um dos principais objectivos deste projecto é criar
condições para que as obras a realizar sejam realizadas por
mão de obra local determinando que a maioria do
financiamento fique no bairro, ajudando as famílias.
20 moradores
Bairro
--Realização das obras propostas
25000.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
300
1, 2, 3

Formação, ass. técnica e registo
O processo será acompanhado por profissionais qualificados
que possam dar formação e garantir a assistência técnica à
obra e um profissional que garanta o registo fotográfico e
vídeo dos momentos mais importantes do projecto.
Trabalhar com os 99% + fotógrafo
Bairro
--Acompanhamento técnico adequado e registo
3000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
300
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Coordenação
310

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

20 Moradores (mão de obra)
2500

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Arquitecto Coordenador
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Arquitecto
125

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Arquitecto
520

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados
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com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

0

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

20

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

100

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

300

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

10

Nº de destinatários desempregados

20

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

15

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

100

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

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

0

Nº de intervenções no espaço público

20

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

5
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Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

25000.00 EUR

Encargos com pessoal externo

4500.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5500.00 EUR

Equipamentos

7500.00 EUR

Obras

7500.00 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação de Moradores do Bairro da PRODAC Norte (1ª Fase)
50000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Associação de Moradores do Bairro da PRODAC Norte
Não financeiro
6200.00 EUR
As horas de trabalho prestado pelos elementos da direcção
da Associação de Moradores na coordenação do projecto e
implementação das actividades 1 (1000€), 2 (200€),
3(1000€), 4(1000€) e 6 (1000€), não sendo remuneradas,
correspondem ao valor estimado como apoio da A.M. para o
presente projecto.
Trabalhar com os 99%
Não financeiro
10400.00 EUR
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Descrição

Valor correspondente às horas necessárias ao
desenvolvimento das act.1 (7000€), act.2 (200€), act.3
(200€) e act. 6 (3000€) que será suportado exclusivamente
pela entidade enquanto apoio ao presente projecto.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

16600 EUR

Total do Projeto

66600 EUR

Total dos Destinatários

1240
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