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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Y Corpo Nacional de Estutas

Designação

Vitória Clube de Lisboa

Designação

Y Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Y Fundação Aga Kahn Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Brincar em segurança
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
Síntese do Projecto

Fase de execução

Proporcionar à comunidade um equipamento social de convívio
e de lazer para crianças do Bairro Municipal, com a
remodelação do parque infantil que existe, alargando a
oferta de divertimentos e garantindo os melhores padrões no
que se refere à segurança na utilização destes
equipamentos. É nossa intenção também requalificar o talude
de terreno conexo ao parque infantil, de modo a criar uma
envolvente propícia ao convívio e paz social.

Fase de sustentabilidade

Proporcionar à comunidade um equipamento social de convívio
e de lazer para crianças do Bairro Municipal, com a
remodelação do parque infantil que existe, alargando a
oferta de divertimentos e garantindo os melhores padrões no
que se refere à segurança na utilização destes
equipamentos. É nossa intenção também requalificar o talude
de terreno conexo ao parque infantil, de modo a criar uma
envolvente propícia ao convívio e paz social.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A população que reside no Empreendimento Municipal da Rua
Carlos Botelho tem vindo a sentir desde há muito a falta de
equipamentos municipais de utilização comum e espaços
verdes de qualidade. Estas têm sido as principais
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reinvindicações da população na sua relação com esta Junta
de Freguesia. Também na Consulta Pública realizada pelo
pelouro da habitação da CML esta foi, a par da segurança e
marginalidade, considerada uma das maiores preocupações da
população que reside no Bairro.
Para além disto é também
público de que este Bairro é dos únicos, geridos pela
GEBALIS, que não dispõe de qualquer espaço de convívio, com
todas as questões que tal ausência de espaços acarreta
nestes Bairros. Também escasseiam espaços verdes
condignamente tratados.
De modo a que se evite a degradação
a que estes espaços não raras vezes estão sujeitos, jovens
da Associação Geração com Futuro e do corpo nacional de
Escutas (parceiros deste projecto) irão organizar operações
de limpeza permanentes neste espaço envolvente.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Espaço Comunitário
Crianças
Proporcionar à comunidade um equipamento social de convívio
e de lazer para crianças do Bairro Municipal, com a
remodelação do parque infantil que existe, alargando a
oferta de divertimentos e garantindo os melhores padrões no
que se refere à segurança na utilização destes
equipamentos. É nossa intenção também requalificar o talude
de terreno conexo ao parque infantil, de modo a criar uma
envolvente propícia ao convívio e paz social.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Proporcionar à comunidade um equipamento social de convívio
e de lazer para crianças do Bairro Municipal, com a
remodelação do parque infantil que existe, alargando a
oferta de divertimentos e garantindo os melhores padrões no
que se refere à segurança na utilização destes
equipamentos. É nossa intenção também requalificar o talude
de terreno conexo ao parque infantil, de modo a criar uma
envolvente propícia ao convívio e paz social.

Sustentabilidade

Proporcionar à comunidade um equipamento social de convívio
e de lazer para crianças do Bairro Municipal, com a
remodelação do parque infantil que existe, alargando a
oferta de divertimentos e garantindo os melhores padrões no
que se refere à segurança na utilização destes
equipamentos. É nossa intenção também requalificar o talude
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de terreno conexo ao parque infantil, de modo a criar uma
envolvente propícia ao convívio e paz social.

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

Actividade 2

Requalificação do Parque Infantil
Trabalhos de requalificação do parque infantil que envolvem
a instalação de uma vedação em redor, a colocação do piso
em borracha e de um baloiço de dois lugares.
Trabalhadores de empresas especializadas
Espaço Público no Bairro
Espaço Público no Bairro: Junta de Freguesia
Melhorias ao nível do ambiente urbano; Espaço Público mais
cuidado; Sentimento de pertença; Conservação do espaço por
parte da população; equipamento infantil ao serviço da
comunidade
7720 EUR
Mês 1, Mês 2
Diário
25
1

Requalificação do Talude
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Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Trabalhos de requalificação e criação de espaços
ajardinados no talude de terreno que fica junto ao parque
infantil.
Trabalhadores de empresas especializadas
Espaço Público no Bairro
Espaço Público no Bairro: Junta de Freguesia
Melhorias ao nível do ambiente urbano; Espaço Público mais
cuidado; Sentimento de pertença; Conservação do espaço por
parte da população;
7000 EUR
Mês 1, Mês 2
Diário
25
1

Limpezas dos Espaços envolventes
Os jovens da Associação Geração com Futuro e do Corpo
Nacional de Escutas irão, regularmente, efectuar a limpeza
dos espaços envolventes ao Parque Infantil, incluindo
acções de sensibilização para a higiene urbana e Educação
Ambiental.
Jovens da Associação geração com Futuro e do Corpo Nacional
de Escutas
Espaço Público no Bairro
Espaço Público no Bairro: Junta de Freguesia
Melhorias ao nível do ambiente urbano; Espaço Público mais
cuidado; Sentimento de pertença; Conservação do espaço por
parte da população;
1000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
25
1
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Actividade 4
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Monitorização e Avaliação
Monitorização e avaliação do processo, da parceria, do
envolvimento dos moradores (nível de participação) e da
satisfação com a intervenção realizada, pelo Programa
K´CIDADE (SCML/AKF – PT).
Moradores e Técnicos do K'Cidade
Instalações das Instituições Locais
Instalações das Instituições Locais do consórcio
Melhorias ao nível do ambiente urbano; Espaço Público mais
cuidado; Sentimento de pertença; Conservação do espaço por
parte da população; equipamento infantil ao serviço da
comunidade
1000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Mensal
25
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
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
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(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

850 EUR

Encargos com pessoal externo

520 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos

0 EUR
1500 EUR
450 EUR
2000 EUR

Obras

11400 EUR

Total

16720 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia do Beato
16720 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia do Beato
Não financeiro
1 EUR
Apoio ao projeto

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

16720 EUR
1 EUR
16721 EUR
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Total dos Destinatários

100
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