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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia da Penha de França (Antiga JF de São
João)

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

Designação

GI Comissão de Moradores do Bairro Horizonte

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Novo Horizonte
47. Horizonte
Síntese do Projecto

Fase de execução

Requalificar e abrir a loja da Comissão de Moradores com
oferta de actividades inovadoras dirigidas à população
local,
Aumentar e diversificar a oferta cultural e
recreativa da Comissão de Moradores
Melhorar a
acessibilidade de pessoas e bens ao Bairro.
Pintar as
fachadas exteriores do edificado da Cooperativa Bairro
Horizonte.
Envolver activamente moradores nas obras
de
requalificação do projecto, promovendo a empregabilidade da
população local.

Fase de sustentabilidade

Requalificar e abrir a loja da Comissão de Moradores com
oferta de actividades inovadoras dirigidas à população
local,
Aumentar e diversificar a oferta cultural e
recreativa da Comissão de Moradores
Melhorar a
acessibilidade de pessoas e bens ao Bairro.
Pintar as
fachadas exteriores do edificado da Cooperativa Bairro
Horizonte.
Envolver activamente moradores nas obras
de
requalificação do projecto, promovendo a empregabilidade da
população local.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Dado o isolamento e a envolvente do bairro na malha urbana
o edificado tem uma loja, usada pela Comissão de Moradores
que apresenta uma tipologia/arquitectura pouco convidativa
à frequência por parte da população local, pelo que se
verifica a necessidade de requalifica-lo para criar um
espaço simiultaneamente de convívio para a população e
de
trabalho para a Comissão de Moradores (reuniões,
planeamento actividades), com o fim de fortalecer a
actividade corrente da Comissão, melhorar a oferta cultural
e recreativa local e contribuir para a segurança do
Bairro”.
- Outra forma de contribuir para a melhoria da
qualidade
de vida dos moradores é a pintura exterior dos
blocos e das vivendas, dado o grau de desgaste dos
edifícios”
- Tomando como referência o valor de 42, 1% de
pessoas com idade; a 55 anos a viver no Bairro
Horizonte(Fonte
CEDRU), verifica-se a existência de um nº
significativo e potencial de pessoas com mobilidade mais
reduzida que tem dificuldade de acesso/saída do bairro,
pelo que a construção de uma rampa de acesso, em
alternativa às íngremes escadas, melhoraria a
acessibilidade de pessoas e bens ao bairro, uma das
prioridades assinaladas pelos moradores no processo
participado. Para a construção da rampa de aceso é
necessário elaborar um estudo de projecto e obra. Pelo que
se solicita à CML, a sua elaboração neste primeiro ano do
Programa BIP/ZIP de modo a que a Comissão de Moradores
possa colocar esta obra no orçamento da próxima edição do
Programa.

Temática preferencial

Espaço Comunitário

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Requalificar e abrir a loja da Comissão de Moradores com
oferta de actividades inovadoras dirigidas à população
local,
Aumentar e diversificar a oferta cultural e
recreativa da Comissão de Moradores
Melhorar a
acessibilidade de pessoas e bens ao Bairro.
Pintar as
fachadas exteriores do edificado da Cooperativa Bairro
Horizonte.
Envolver activamente moradores nas obras
de
requalificação do projecto, promovendo a empregabilidade da
população local.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Requalificar e abrir a loja da Comissão de Moradores com
oferta de actividades inovadoras dirigidas à população
local,
Aumentar e diversificar a oferta cultural e
recreativa da Comissão de Moradores
Melhorar a
acessibilidade de pessoas e bens ao Bairro.
Pintar as
fachadas exteriores do edificado da Cooperativa Bairro
Horizonte.
Envolver activamente moradores nas obras
de
requalificação do projecto, promovendo a empregabilidade da
população local.

Sustentabilidade

Requalificar e abrir a loja da Comissão de Moradores com
oferta de actividades inovadoras dirigidas à população
local,
Aumentar e diversificar a oferta cultural e
recreativa da Comissão de Moradores
Melhorar a
acessibilidade de pessoas e bens ao Bairro.
Pintar as
fachadas exteriores do edificado da Cooperativa Bairro
Horizonte.
Envolver activamente moradores nas obras
de
requalificação do projecto, promovendo a empregabilidade da
população local.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Pintura de Fachadas do Bairro
Pintura da fachada exterior do edificado (anexo 1) pintar o
exterior do edificado da cooperativa com contratação de
moradores para realizar a obra.
Equipa Multidisciplinar
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Local: morada(s)

Fachadas dos edifícios do bairro Horizonte

Local: entidade(s)

Fachadas dos edifícios do bairro Horizonte

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

Fachadas exteriores do edificado pintadas
nº de moradores
envolvidos nas obras de requalificação
mais de 75% da
população mostra-se satisfeita com as mudanças introduzidas
25000 EUR
Mês 2, Mês 3
Diário
20
1

Requalificação da Loja
Requalificar a loja,
o wc e a zona de acesso às escadas
(anexo 2). Criar área de convívio e melhorar a oferta
cultural e recreativa da com. Moradores e segurança local
(acesso www, OTL, p/ idosos, 1 biblioteca, máquinas de
costura p/ uso da população
Equipa Multidisciplinar
Loja da Comissão de Moradores - Bairro Horizonte
Comissão de Moradores - Bairro Horizonte
Nº de moradores envolvidos nas obras de requalificação;
Comissão de Moradores implementa pelo menos duas
actividades dirigidas à população do bairro
pelo menos 55
da população frequenta a loja e as novas actividades
implementadas
mais de 75% da população mostra-se satisfeita
com as mudanças introduzidas
24000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Diário
60
1
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Actividade 3
Descrição

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

Estudo projecto Rampa
Estudo projecto/obra feito pela CML: construção da rampa de
acesso/saída (anexo 3) do bairro p/melhorar acessibilidade
da pop. c/ mobilidade mais reduzida. Concluído o estudo, a
Com. Moradores, candidatar-se à à
exec. Da obra na próx
edição BIP/ZIP.
Equipa Multidisciplinar
Loja da Comissão de Moradores - Bairro Horizonte
Comissão de Moradores - Bairro Horizonte
Concluir o estudo
200 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Mensal
10
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

4
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
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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

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0
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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

0 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

49200 EUR

Total

49200 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia da Penha de França (Antiga JF de São
João)
49200 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de São João
Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

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

49200 EUR
1 EUR
49201 EUR
90
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