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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Carnide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Lua Cheia teatro para todos

Designação

GTO LX - Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa

Designação

Associação Azimute Radical

Designação

Y Associação de Pais e encarregados de Educação do Bº Padre
Cruz

Designação

Y Umbigo - Companhia de Teatro

Designação

GRUPO RECREATIVO ESCORPIÕES FUTEBOL CLUBE

Designação

Associação Tenda

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

PADRE CRUZ, PADRINHOS ATRAV CULTURA
16. Padre Cruz
Síntese do Projecto

Fase de execução

Eixo socio-eonómico :
- Promover espaços e iniciativas de
ocupação dos tempos livres de crianças e jovens;
Constituir um espaço de promoção da cidadania e de cultura
em pleno centro do bairro e que una as duas zonas,
transformando o Centro Cultural de Carnide num pólo
comunitário.
- Facilitar e fomentar o acesso da população a
actividades culturais;
Eixo ambiental:
- Contribuir para a
melhoria do espaço público e áreas comuns, tornando-o mais
agradável.

Fase de sustentabilidade

Eixo socio-eonómico :
- Promover espaços e iniciativas de
ocupação dos tempos livres de crianças e jovens;
Constituir um espaço de promoção da cidadania e de cultura
em pleno centro do bairro e que una as duas zonas,
transformando o Centro Cultural de Carnide num pólo
comunitário.
- Facilitar e fomentar o acesso da população a
actividades culturais;
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Eixo ambiental:
- Contribuir para a
melhoria do espaço público e áreas comuns, tornando-o mais
agradável.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

O Bº Padre Cruz é o maior bairro municipal da Península
Ibérica com cerca de 8. 000 habitantes. Este bairro tem
sofrido no últimos anos várias transformações, nomeadamente
com sucessivos processos de realojamento. Actualmente esta
a decorrer um processos de requalificação da zona mais
antiga. Em simultâneo com este processo é necessário criar
equilíbrios dentro do próprio bairro, dando também atenção
à população da zona "nova" daquele bairro.
As questões
sociais relacionadas com um generalizado clima de
insegurança e e marginalidade são as que mais preocupam os
moradores.
a par destas questões sociais junta-se a
preocupação com o edificado, com o sentimento de pertença
ao bairro e à sua zona de residência que carece de ser
trabalhada.
Dada a localização do Bairro (num extremo da
Cidade e isolado fisicamente do resto do Freguesia) há
necessidade da promoção de acções que visem combater um
possível "bairro gueto". É nesta linha que surge o Centro
Cultural de Carnide e a intervenção de vários grupos
culturais locais.
Um dos pontos de partida forte deste
projecto é a existência no bairro de um Grupo Comunitário
que reúne há vários anos à mesma mesa os vários
intervenientes
Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
Eixo socio-eonómico :
- Promover espaços e iniciativas de
ocupação dos tempos livres de crianças e jovens;
Constituir um espaço de promoção da cidadania e de cultura
em pleno centro do bairro e que una as duas zonas,
transformando o Centro Cultural de Carnide num pólo
comunitário.
- Facilitar e fomentar o acesso da população a
actividades culturais;
Eixo ambiental:
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- Contribuir para a
melhoria do espaço público e áreas comuns, tornando-o mais
agradável.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Eixo socio-eonómico :
- Promover espaços e iniciativas de
ocupação dos tempos livres de crianças e jovens;
Constituir um espaço de promoção da cidadania e de cultura
em pleno centro do bairro e que una as duas zonas,
transformando o Centro Cultural de Carnide num pólo
comunitário.
- Facilitar e fomentar o acesso da população a
actividades culturais;
Eixo ambiental:
- Contribuir para a
melhoria do espaço público e áreas comuns, tornando-o mais
agradável.

Sustentabilidade

Eixo socio-eonómico :
- Promover espaços e iniciativas de
ocupação dos tempos livres de crianças e jovens;
Constituir um espaço de promoção da cidadania e de cultura
em pleno centro do bairro e que una as duas zonas,
transformando o Centro Cultural de Carnide num pólo
comunitário.
- Facilitar e fomentar o acesso da população a
actividades culturais;
Eixo ambiental:
- Contribuir para a
melhoria do espaço público e áreas comuns, tornando-o mais
agradável.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
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)

Apadrinhamento de 40 lotes
As instituições irão apadrinhar 2 a 7
através de contacto próximo e regular
ajudando na sua integração e apoiando
lote. Irão desenvolver um conjunto de

lotes da zona "nova",
com os moradores,
a organização de
iniciativas.

Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio
Lotes da Zona Nova
CML-GEBALIS e entidades do Consórcio
Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
2000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
100
1

Pintura das Partes Comuns dos Lotes
Após a intervenção dos "padrinhos" e da organização do
lote, procede-se à pintura dos espaços público. a
metodologia passa ainda
por uma co-responsabilização dos
moradores nessa pintura.
Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio e moradores do bairro
Lotes da Zona Nova
CML-GEBALIS e entidades do Consórcio
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
15000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Diário
100
1

Ações de Formação para a Cidadania
Ações dirigidas à população do Bairro. Projecto a cargo da
Associação de Pais e Encarregados de Educação.
Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
2000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
50
1

FamiliArte . teatro Comunitário
Projecto na área do teatro, que pretende envolver a
comunidade (todas as gerações) recuperando histórias e
mitos locais transformando-os num espectáculo.
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Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
2000 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
20
1

"A menina que detestava livros"
Peça Infantil " A menina que detestava livros" Peça
infantil em cena durante as férias escolares e inserida no
programa Animações de Verão.
Espectáculos a realizar no
Centro Cultural de Carnide.
Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
2000 EUR
Mês 3, Mês 4
Mensal
30
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

1

"Lua cheia"
Peça Infantil " Lua Cheia"
Peça infantil em cena durante
as férias escolares e inserida no programa Animações de
Verão.
Espectáculos a realizar no Centro Cultural de
Carnide
Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
2000 EUR
Mês 3, Mês 4
Mensal
30
1

"Carta com Resposta"
Peça de Teatro "Carta com Reposta" Reposição de espectáculo
da Tenda - Palhaços do Mundo. Convite aos "moradores
afilhados" para participarem assistindo à peça.
Espectáculos a realizar no Centro Cultural de Carnide.
Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
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Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8

2000 EUR
Mês 5, Mês 6
Mensal
30
1

Teatro de Revista

Descrição

Peça de Teatro de Revista
Produção a cargo do Grupo
Recreativo Escorpiões.
Convite aos "moradores afilhados"
para participarem assistindo à peça. Espectáculos a
realizar no Centro Cultural de Carnide.

Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9
Descrição

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
5000 EUR
Mês 5, Mês 6
Mensal
30
1

Teatro Amador
Peça de Teatro Amador
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Constituição de um grupo de teatro
amador constituido por jovens e adultos do Bairro,
desenvolvendo competências no âmbito da expressão dramática
e fomentando também o voluntariado.
A realizar no Centro
Cultural.
Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 10
Descrição

Recursos humanos

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
5000 EUR
Mês 5, Mês 6
Mensal
30
1

O dia em que quase não houve Natal
Peça Infantil "O dia em que quase não houve Natal" Peça
Infantil a cargo da Umbigo - Companhia de Teatro. Convite a
crianças e jovens do bairro. Espectáculos a realizar no
Centro Cultural de Carnide
Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Valor

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
2000 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 11
Descrição

Recursos humanos

Mês 7, Mês 8
Mensal
30
1

"Closer"
Peça de Teatro "Closer" Produção a cargo da Tenda Palhaços do Mundo. Convite aos "moradores afilhados" para
participarem assistindo à peça. Espectáculos a realizar no
Centro Cultural de Carnide.
Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 12
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
2000 EUR
Mês 7, Mês 8
Mensal
30
1

"A Cerejeira da Lua"
Peça Infantil de marionetas "A Cerejeira da Lua", de
António Torrado.
Peça Infantil a cargo da Lua Cheia Teatro para Todos. Convite a crianças e jovens do bairro.
Espectáculos a realizar no Centro Cultural de Carnide
Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio
Espaços das instituições do consórcio
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Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 13
Descrição

Recursos humanos

Espaços das instituições do consórcio
Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
5000 EUR
Mês 7, Mês 8
Mensal
30
1

Ação de Formação "Cenas de Circo"
Acção de formação "Cenas de Circo" Iniciativa a cargo da
Tenda - Palhaços do Mundo. Acção de formação a realizar no
Centro Cultural de Carnide e dirigido à população do Bª.
Padre Cruz
Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 14

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
2000 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
30
1

Teatro do Oprimido
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Descrição

Recursos humanos

Iniciativa a cargo da GTOLx. Acções de facilitação com
moradores do bairro, com recurso ao teatro fórum. Espaços
comunitários de reflexão, debate e exploração de
estratégias de actuação.
Equipa Multidisciplinar constituída por técnicos do
consórcio

Local: morada(s)

Espaços das instituições do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das instituições do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Pretende-se reforçar o trabalho em parceria e comunitário
Envolver a população na vida comunitária
Pretende-se que o
espaço público e as áreas comuns se tornem mais dignas
Transformar o Centro Cultural de Carnide num pólo atrativo
e aberto ao Bairro
2000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
40
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

8
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
0

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

0

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

0

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

0

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

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

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

0

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

0
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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

4000 EUR

Encargos com pessoal externo

23000 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

0 EUR
3000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

20000 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Carnide
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Carnide
Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto

50000 EUR
1 EUR
50001 EUR
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Total dos Destinatários

580
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