Programa BIP/ZIP 2011
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 063
Avós e Netos da Quinta do Ourives

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Ateneu Madre Deus

Designação

Agrupamento de Escolas Luís António Verney

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Avós e Netos da Quinta do Ourives
9. Ourives / Estrada de Chelas
Síntese do Projecto

Fase de execução

Pretendemos criar respostas através da implementação de um
programa no qual, através da implementação de um programa
no qual, através da criação de vários espaços que poderão
servir de canteiros comunitários, trabalhados pela
população do Bairro, em particular os seniores e os mais
jovens, os avós e os netos. Esta intervenção pretende criar
um melhor ambiente urbano, através de uma interacção
intergeracional que promoverá a troca de experiências,
minorando o isolamento dos mais velhos.

Fase de sustentabilidade

Pretendemos criar respostas através da implementação de um
programa no qual, através da implementação de um programa
no qual, através da criação de vários espaços que poderão
servir de canteiros comunitários, trabalhados pela
população do Bairro, em particular os seniores e os mais
jovens, os avós e os netos. Esta intervenção pretende criar
um melhor ambiente urbano, através de uma interacção
intergeracional que promoverá a troca de experiências,
minorando o isolamento dos mais velhos.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Bairro Municipal da Quinta do Ourives é caracterizado por
dois vectores sobre os quais é urgente intervir. O primeiro
destes tem que ver com a existência de muitos espaços
expectantes que aguardam intervenção desde há muito. É
entendimento da Junta de Freguesia do Beato, e demais
agentes locais, de que estes espaços poderiam e deveriam
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estar mais cuidados, pois é sabida a influência que um
ambiente urbano adequado tem na qualidade de vida das
populações. O segundo destes vectores
está relacionado
com os elevados índices de envelhecimento dos habitantes do
Bairro e consequentes perigos a que esta franja
populacional não raras vezes se encontra exposta.
Destacamos também que os jovens deste Bairro se encontram,
pelo menos em parte, sem ocupação o que poderá levar a
hábitos e práticas menos saudáveis.
Temática preferencial

Espaço Comunitário

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Pretendemos criar respostas através da implementação de um
programa no qual, através da implementação de um programa
no qual, através da criação de vários espaços que poderão
servir de canteiros comunitários, trabalhados pela
população do Bairro, em particular os seniores e os mais
jovens, os avós e os netos. Esta intervenção pretende criar
um melhor ambiente urbano, através de uma interacção
intergeracional que promoverá a troca de experiências,
minorando o isolamento dos mais velhos.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Pretendemos criar respostas através da implementação de um
programa no qual, através da implementação de um programa
no qual, através da criação de vários espaços que poderão
servir de canteiros comunitários, trabalhados pela
população do Bairro, em particular os seniores e os mais
jovens, os avós e os netos. Esta intervenção pretende criar
um melhor ambiente urbano, através de uma interacção
intergeracional que promoverá a troca de experiências,
minorando o isolamento dos mais velhos.

Sustentabilidade

Pretendemos criar respostas através da implementação de um
programa no qual, através da implementação de um programa
no qual, através da criação de vários espaços que poderão
servir de canteiros comunitários, trabalhados pela
população do Bairro, em particular os seniores e os mais
jovens, os avós e os netos. Esta intervenção pretende criar
um melhor ambiente urbano, através de uma interacção
intergeracional que promoverá a troca de experiências,
minorando o isolamento dos mais velhos.

Objetivo Específico de Projeto 2
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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

Actividade 2
Descrição

Preparação do Terreno
Preparação prévia do terreno por empresa especializada em
criação e manutenção de espaços verdes em ambiente urbano.
Criação de pontos de água, onde se inclui pedido de
contadores à EPAL.
Equipa Multidisciplinar
Espaço Público na Quinta do Ourives
Espaço de competência de manutenção da Junta de Freguesia
do Beato
Um espaço público mais cuidado;
Sentimento de pertença e
melhor qualidade de vida;
Fomento da interajuda entre
gerações com diminuição de isolamento dos mais velhos;
Os
mais novos terão oportunidade de adquirir mais
conhecimentos e competências
13500 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
10
1

Divulgação do projeto
Divulgação do projecto através do recurso a cartazes,
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flyers, internet e Boletim Informativo da Junta de
Freguesia.
Recursos humanos

Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Pelos vizinhos e moradores do Bairro

Local: entidade(s)

Pelos vizinhos e moradores do Bairro

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição
Recursos humanos

Um espaço público mais cuidado;
Sentimento de pertença e
melhor qualidade de vida;
Fomento da interajuda entre
gerações com diminuição de isolamento dos mais velhos;
Os
mais novos terão oportunidade de adquirir mais
conhecimentos e competências
100 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
20
1

Workshop de capacitação
Workshop de capacitação de técnicas de jardinagem e
introdução à agricultura.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Espaços das entidades do consórcio

Local: entidade(s)

Espaços das entidades do consórcio

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Um espaço público mais cuidado;
Sentimento de pertença e
melhor qualidade de vida;
Fomento da interajuda entre
gerações com diminuição de isolamento dos mais velhos;
Os
mais novos terão oportunidade de adquirir mais
conhecimentos e competências
250 EUR
Mês 3, Mês 4
Semanal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição
Recursos humanos

10
1

Projeto em Curso: Compromisso
Assinatura de compromisso de participação no projeto,
subscrevendo os seus principais pontos e linhas de acção
Equipa Multidisciplinar e vizinhos

Local: morada(s)

Espaço Público na Quinta do Ourives

Local: entidade(s)

Espaço Público na Quinta do Ourives

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição
Recursos humanos

Um espaço público mais cuidado;
Sentimento de pertença e
melhor qualidade de vida;
Fomento da interajuda entre
gerações com diminuição de isolamento dos mais velhos;
Os
mais novos terão oportunidade de adquirir mais
conhecimentos e competências
100 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
10
1

Inquérito à População
Inquérito à População para aferição da satisfação desta em
relação aos resultados do projecto
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Pelos vizinhos e moradores do Bairro

Local: entidade(s)

Pelos vizinhos e moradores do Bairro

Resultados esperados

Um espaço público mais cuidado;
Sentimento de pertença e
melhor qualidade de vida;
Fomento da interajuda entre
gerações com diminuição de isolamento dos mais velhos;
Os
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mais novos terão oportunidade de adquirir mais
conhecimentos e competências
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

100 EUR
Mês 8
Mensal
50
1

Exposição Fotográfica
Exposição fotográfica, a decorrer nas colectividades
locais, em que serão focados todos os aspectos que foram
objecto de alterações fruto da intervenção do projecto.
Equipa Multidisciplinar

Local: morada(s)

Rua Nicolau Tolentino 2 - Ateneu da Madre de Deus

Local: entidade(s)

Rua Nicolau Tolentino 2 - Ateneu da Madre de Deus

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Sentimento de pertença e melhor qualidade de vida;
Fomento
da interajuda entre gerações com diminuição de isolamento
dos mais velhos;
Os mais novos terão oportunidade de
adquirir mais conhecimentos e competências
291 EUR
Mês 8
Mensal
50
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto
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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
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
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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

960 EUR

Encargos com pessoal externo

475 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

0 EUR
1500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

660 EUR

Equipamentos

966 EUR

Obras

9780 EUR

Total

14341 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia do Beato
14341 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Junta de Freguesia do Beato
Não financeiro
1 EUR
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Descrição

Apoio ao projeto

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

14341 EUR
1 EUR
14342 EUR
150
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