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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Raízes -

Associação de Apoio à Criança e ao Jovem

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Ludoteca do Bom Pastor

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Charneca Mais Ecológica
66. Charneca do Lumiar
Síntese do Projecto

Fase de execução

Promover a aquisição de competências pessoais e sociais de
urbanidade e de cidadania na utilização e usufruto dos
espaços urbanos colectivos e dos equipamentos públicos;
Dinamizar iniciativas implementadas pelos jovens junto da
comunidade local em ordem à adopção de condutas e rotinas
de responsabilidade ecológica e cívica;
Minimizar as
representações negativas internas e externas sobre os
territórios de realojamento, assegurando a sua inserção
plena na malha urbana e na cidade de Lisboa.

Fase de sustentabilidade

Promover a aquisição de competências pessoais e sociais de
urbanidade e de cidadania na utilização e usufruto dos
espaços urbanos colectivos e dos equipamentos públicos;
Dinamizar iniciativas implementadas pelos jovens junto da
comunidade local em ordem à adopção de condutas e rotinas
de responsabilidade ecológica e cívica;
Minimizar as
representações negativas internas e externas sobre os
territórios de realojamento, assegurando a sua inserção
plena na malha urbana e na cidade de Lisboa.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A Charneca é uma área marcada por bairros de realojamento e
por edifícios antigos, com sinais evidentes de degradação.
Em 2001, iniciou-se o realojamento, que juntou na freguesia
da Charneca cerca de metade da população residente no
conjunto habitacional clandestino da Qta. Grande, com
moradores dos antigos bairros da Musgueira (Qta. da Pailepa
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e Qta. do Louro).
Considerando o Censo de 2001, a freguesia
da Charneca registava 10 509 residentes, dos quais 25% eram
jovens dos 10 aos 24 anos. Actualmente, estima-se que a
freguesia
apresente uma população de cerca de 16 300
indivíduos, mantendo a população jovem a mesma percentagem
próxima dos 25%. Em 2008, a SCML caracterizou as famílias
que chegavam aos seus serviços como estando frequentemente
em risco social, acabando por potenciar situações de perigo
para as crianças e jovens destes agregados. Os dados
relativos a esta freguesia apresentam 130 famílias e 237
crianças em acompanhamento. A CPCJ Lisboa Norte apresenta
um volume processual crescente, com 133 processos, em 2006,
e 172, em 2007. Das problemáticas identificadas pelas
instituições destacam-se a negligência e violência
familiar, o abandono escolar e a exposição a modelos
anti-sociais. De entre os comportamentos de risco apurados
destacam-se: a existência de famílias ligadas ao tráfico de
droga; insucesso, absentismo e abandono escolar precoce;
consumos aditivos por parte dos jovens e participação de
adolescentes em actividades ilícitas (roubo e vandalismo).
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Jovens
Promover a aquisição de competências pessoais e sociais de
urbanidade e de cidadania na utilização e usufruto dos
espaços urbanos colectivos e dos equipamentos públicos;
Dinamizar iniciativas implementadas pelos jovens junto da
comunidade local em ordem à adopção de condutas e rotinas
de responsabilidade ecológica e cívica;
Minimizar as
representações negativas internas e externas sobre os
territórios de realojamento, assegurando a sua inserção
plena na malha urbana e na cidade de Lisboa.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Promover a aquisição de competências pessoais e sociais de
urbanidade e de cidadania na utilização e usufruto dos
espaços urbanos colectivos e dos equipamentos públicos;
Dinamizar iniciativas implementadas pelos jovens junto da
comunidade local em ordem à adopção de condutas e rotinas
de responsabilidade ecológica e cívica;
Minimizar as
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representações negativas internas e externas sobre os
territórios de realojamento, assegurando a sua inserção
plena na malha urbana e na cidade de Lisboa.
Sustentabilidade

Promover a aquisição de competências pessoais e sociais de
urbanidade e de cidadania na utilização e usufruto dos
espaços urbanos colectivos e dos equipamentos públicos;
Dinamizar iniciativas implementadas pelos jovens junto da
comunidade local em ordem à adopção de condutas e rotinas
de responsabilidade ecológica e cívica;
Minimizar as
representações negativas internas e externas sobre os
territórios de realojamento, assegurando a sua inserção
plena na malha urbana e na cidade de Lisboa.

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

PER Limpo
Realização de 3 actividades de limpeza e higienização dos
espaços públicos, incentivando a separação do lixo,
sensibilizando a comunidade para questões de saúde
ambiental, adopção de condutas adequadas e prática de uma
cidadania activa.
Equipa multidisciplinar, jovens e moradores
Espaço Público
Entidades do consórcio e as responsáveis pelo espaço
público
Envolver na concepção, implementação e desenvolvimento das
diversas actividades, 155 crianças e jovens, com idades
compreendidas entre os 6 e os 16 anos;
• Assegurar a
participação nas actividades programadas de 150 adultos,
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moradores no território abrangido pela presente
intervenção;
• Aumento dos níveis de informação e
sensibilidade de 400 famílias para a importância da limpeza
urbana e da reciclagem, bem como para a sua mobilização em
torno da manutenção dos espaços próprios e comuns;
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

33200 EUR
Mês 2, Mês 3
Semanal
155
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
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
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
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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

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
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Encargos com pessoal interno

19000 EUR

Encargos com pessoal externo

3200 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

3500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4000 EUR

Equipamentos

3500 EUR

Obras
Total

0 EUR
33200 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Raízes -

Associação de Apoio à Criança e ao Jovem

33200 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Raízes - Associação de Apoio à Criança e ao Jovem
Não financeiro
1000 EUR
Apoio ao projeto

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

33200 EUR
1000 EUR
34200 EUR
155
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