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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Benfica

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Paróquia de S. José - Bairro da Boavista

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Implementação de Casa Mortuária
10. Boavista
Síntese do Projecto

Fase de execução

De acordo com a especificidade do recurso a implementar, e
face aos objectivos definidos pelo Programa BIP-ZIP,
pretende assim promover a participação da população de
forma activa e eficaz na resolução dos problemas da
comunidade; promover o acesso da população a serviços
comunitários sem descriminação; promover a descentralização
dos recursos da Freguesia, bem como o aumento desta oferta
à população de Benfica.

Fase de sustentabilidade

De acordo com a especificidade do recurso a implementar, e
face aos objectivos definidos pelo Programa BIP-ZIP,
pretende assim promover a participação da população de
forma activa e eficaz na resolução dos problemas da
comunidade; promover o acesso da população a serviços
comunitários sem descriminação; promover a descentralização
dos recursos da Freguesia, bem como o aumento desta oferta
à população de Benfica.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Foram identificados dois BIP/ZIP na Freguesia de Benfica,
os quais são definidos como “bairros onde se concentram
carências sociais, casas degradadas ou falta de
equipamentos e transportes e que por isso precisam de uma
intervenção prioritária do Município.” Nesta filosofia de
promoção da coesão social, de melhoria da qualidade de vida
urbana e não perdendo de vista toda a filosofia inerente à
criação de um EcoBairro no Bairro da Boavista, a Junta de
Freguesia de Benfica realizou um inquérito à população para
aferir quais as suas prioridades e preocupações mais

1

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

prementes por forma a ser apresentada uma candidatura ao
BIP-ZIP. Dos 200 inquéritos realizados aos moradores, no
que respeita a equipamentos sociais, 50% dos inquiridos
consideraram prioritário a construção de uma casa mortuária
no Bairro da Boavista. De acordo com os censos de 2001, a
população residente em Benfica é de 41. 368 Habitantes,
sendo que a data 21,15% eram indivíduos com mais de 65
anos. No Bairro da Boavista, de acordo com os dados da
Gebalis temos 1516 fogos, estima-se que o número de
habitantes ascenda aos 11 mil. Tendo em conta que a
Freguesia de Benfica apenas dispõe de uma casa mortuária,
na Igreja N S do Amparo, a qual não consegue dar resposta
às necessidades da população (entre 1 de Janeiro e 15 de
Março esta casa mortuária apenas conseguiu dar resposta a
59 serviços fúnebres) forçando a que muitos fregueses de
Benfica tenham que transferir os serviços fúnebres para as
freguesias limítrofes
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
De acordo com a especificidade do recurso a implementar, e
face aos objectivos definidos pelo Programa BIP-ZIP,
pretende assim promover a participação da população de
forma activa e eficaz na resolução dos problemas da
comunidade; promover o acesso da população a serviços
comunitários sem descriminação; promover a descentralização
dos recursos da Freguesia, bem como o aumento desta oferta
à população de Benfica.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

De acordo com a especificidade do recurso a implementar, e
face aos objectivos definidos pelo Programa BIP-ZIP,
pretende assim promover a participação da população de
forma activa e eficaz na resolução dos problemas da
comunidade; promover o acesso da população a serviços
comunitários sem descriminação; promover a descentralização
dos recursos da Freguesia, bem como o aumento desta oferta
à população de Benfica.
De acordo com a especificidade do recurso a implementar, e
face aos objectivos definidos pelo Programa BIP-ZIP,
pretende assim promover a participação da população de
forma activa e eficaz na resolução dos problemas da
comunidade; promover o acesso da população a serviços
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comunitários sem descriminação; promover a descentralização
dos recursos da Freguesia, bem como o aumento desta oferta
à população de Benfica.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
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

Aquisição de Pré-fabricado
Processo Administrativo/Concursal para aquisição de
pré-fabricado/highcubs de 12m/2,44m/2,90m num total de área
aproximado de 30m2 (Maio/Jun). Construção (Jul/Ago/Set);
Instalação (Out/Nov/Dez).
Técnicos das Instituições do consórcio
Espaço da Paróquia
Paróquia S. José
A concentração das cerimónias fúnebres se dilua com este
novo equipamento
50000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal
100
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
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
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
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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

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

0 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

0 EUR

Encargos gerais de funcionamento

25000 EUR

Equipamentos

25000 EUR

Obras
Total

0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

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

Entidade

Junta de Freguesia de Benfica

7

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

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

50000 EUR
1 EUR
50001 EUR
100
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