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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia da Ajuda

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Casalinho Ganha Cor
1. Casalinho da Ajuda
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Na década de 60, no seguimento da política de urbanismo
social de construção de habitações económicas de renda
limitada, foi projectado o Bairro Social do Casalinho da
Ajuda. Nas duas últimas décadas, novos processos de
realojamentos levam à expansão e ao acréscimo populacional
do Bairro, transformando o Casalinho da Ajuda num Bairro
Multicultural. Em 2002, registaram-se novos realojamentos,
com a transferência de um conjunto de famílias de etnia
cigana, que viviam em condições precárias na área
envolvente. É assim num cenário de diversidade étnica e
cultural, que o Bairro do Casalinho abraça o século XXI,
enfrentando novos desafios e perspectivas de
desenvolvimento e progresso.
Tendo em conta as
experiências adquiridas em anteriores Projectos de
Intervenção Comunitária, conseguimos determinar os pontos
de destaque para a elaboração do diagnóstico e respetivas
necessidades. Como pontos fortes, a disponibilidade e
motivação das instituições, Agrupamento de Escolas
Francisco Arruda, Grupos Sport Chinquilho Cruzeirense e
Desportivo Império do Cruzeiro, Associação Spencer Kids e
os vários grupos residentes para se envolverem no Projeto,
que reúne um conjunto de pessoas que estão motivadas a
participar em actividades que contribuam para resolver os
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pontos fracos. Como pontos fracos evidenciamos conflitos
culturais entre os vários grupos residentes (caucasianos,
africanos e ciganos); Fracas competências sociais e
pessoais, desocupação social, insucesso e abandono escolar.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
Permitir que cada pessoa se conheça, para que participe
activamente na sua comunidade, no sentido de colmatarmos
aspectos relacionados com as relações de vizinhança
ocupação/ emprego, sucesso escolar e promoção da cidadania
activa.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Promover junto das crianças/jovens e os seus familiares
relações de vizinhança de modo a estabelecer o convívio
entre os mesmos; Identificar, junto das instituições
parceiras, formais e informais, elementos que se destaquem,
pela sua participação tornando-se elementos activos na
execução do Projecto; Estabelecer uma rede de contactos
entre a entidade promotora, parceiros e população residente
no Bairro para que se estabeleça um plano adequando onde
todos trabalhem para o mesmo objectivo.

Sustentabilidade

Consolidar uma rede, entre todos os intervenientes no
projecto, estabelecendo um trabalho de parceria e
cooperação com os parceiros, que viabilize e contribua para
a sua continuidade e realização de novas iniciativas.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Desenvolver uma relação integrada entre os grupos,
caucasianos, africanos e ciganos, tendo em conta o respeito
mútuo; promover a higiene urbana, partindo do particular
para o colectivo (o meu prédio, a minha rua o meu Bairro, a
minha cidade); estabelecer “pontes” entre os vários
elementos agregados segundo grupos de interesse;
valorização, utilização e recuperação de equipamentos do
Bairro, tendo em conta a promoção e valorização do espaço
público, procurando envolver e utilizar as competências e
recursos dos elementos da comunidade, de modo a que estes
adquiram o sentido de pertença relativo às áreas
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intervencionadas.
Sustentabilidade

Constituição de grupos de interesses, que partilhem
preocupações, necessidades comuns que os motivem a
organizar um núcleo de intervenção transversal no Bairro,
que englobe as boas relações de vizinhança, manutenção e
higiene dos espaços públicos, a autorrecuperação de espaços
comuns e áreas envolventes aos lotes.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Trabalhar as competências de cidadania, tendo em conta os
vários grupos existentes. Promover Iniciativas colectivas,
convívios comunitários, para participação e partilha entre
a comunidade.
Consolidação de grupos comunitários com intervenção directa
na vida do Bairro, promovendo conceitos/ações inerentes à
cidadania, direitos e deveres dos cidadão.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Divulgação do Projecto; Workshop sobre temas ligados aos
Bairros, saúde, cultura. Ações de sensibilização e formação
de desenvolvimento de competências pessoais e sociais,
levantamento/diagnóstico das necessidades do Bairro através
de auscultação junto da população/instituições; Elaboração
de um plano estratégico de intervenção no Bairro com a
participação de todos e execução do mesmo; realização de
duas festas de âmbito comunitário (torneio desportivo e São
Martinho)
Recursos humanos: técnico operacional do projecto; 2
animadores Socioculturais, profissionais das instituições
parceira e membros da comunidade. Recursos físicos: EB1
Casalinho da Ajuda; Colectividades (Grupo Sport Chinquilho
Cruzeirense, Grupo Desportivo Imperio do Cruzeiro e
Bairro);

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

Boa relação de vizinhança, participação activa no Bairro,
procura autónoma dos serviços e recursos, participação
organizada e adequada entre todos os elementos da
comunidade para a preservação do Bairro.
17000 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Mês 1, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Mensal
0
1, 2, 3

Realizar 5 intervenções no espaço público, tendo em conta o
levantamento/ diagnóstico de necessidades, com a
participação da comunidade no Bairro.
Recursos humanos: técnico operacional do projecto; 2
animadores Socioculturais, profissionais das instituições
parceira e membros da comunidade. Recursos Físicos: EB1
Casalinho da Ajuda; Colectividades (Grupo Sport Chinquilho
Cruzeirense, Grupo Desportivo Imperio do Cruzeiro e
Bairro);

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Bairro mais limpo, Bairro mais seguro, Bairro com sentido
de pertença com o qual a população se identifica e se
preocupa.
25000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
1, 2, 3

Edição de um jornal de Bairro, criação de um perfil no
facebook associada ao Bairro. Formalizar um prestador de
serviços comunitários, que permita realizar pequenas
intervenções de canalização, eletricidade e marcenaria nas
habitações, formação de um grupo comunitário.
Recursos humanos: técnico operacional do projecto; 2
animadores Socioculturais, profissionais das instituições
parceira e membros da comunidade. Recursos Físicos: EB1
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Casalinho da Ajuda; Colectividades (Grupo Sport Chinquilho
Cruzeirense, Grupo Desportivo Imperio do Cruzeiro e
Bairro);
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela comunidade,
de modo a valorizar o Bairro, os seus moradores e as
instituições que aqui existem. Prestar um serviço à
população, de pequenas intervenções dentro das suas
habitações, com um custo simbólico. Responsabilizar e
atribuir funções ao grupo comunitário, para que este seja
reconhecido e valorizado dentro do Bairro, e sentir a
necessidade da sua formalização.
8000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
0
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

----------

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)

----------

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

----------

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

----------

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
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Encargos com pessoal interno

1000 EUR

Encargos com pessoal externo

16000 EUR

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

500 EUR
2000 EUR
500 EUR
5000 EUR

Obras

25000 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia da Ajuda
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Agrupamento de Escolas Francisco Arruda
Não financeiro
1000 EUR
Recursos Humanos e Instalações

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

50000 EUR
1000 EUR
51000 EUR
0
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