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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Benfica

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Centro Bem Estar de Santa Cruz

Designação

Centro Social e Paroquial Nossa Sra. do Amparo

Designação

Rute- Associação de Solidariedade Social

Designação

Associação Jovens Seguros

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Projeto ciga-nos
11. Bom Pastor / Issan Sartawi
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Diagnóstico das necessidades foi feito com base nos
inquéritos aplicados a 50 lotes, que representam 57% dos
moradores e resulta da implementação dos anteriores BIPZIP,
na qual se verificou que persistiu uma lacuna no que toca à
requalificação da zona envolvente e das tradições da etnia
Cigana. Apesar de durante 2 anos se ter trabalhado no
bairro, a zona em que os moradores de etnia cigana residem
mostrou grande resistência à mudança e não foi possível
implementar as atividades de limpeza dos espaços
exteriores, tendo esse bloco de prédios uma má imagem e má
higiene. Os moradores apreciam viver no bairro (76%) mas
continuam a identificar problemas como a falta de limpeza,
danificação das infra-estruturas, falta de equipamentos. Um
facto particular desta população é que tem grande
mobilidade com o bairro sargento abílio, dado que as
familias estão divididas pelos dois bairros, pelo que a
intervenção terá que ser feita com a população dos dois
bairros em simultâneo. Por outro lado, a resistência,
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prendeu-se com a pouca valorização dos costumes e tradições
ciganas, nomeadamente o respeito pelos espaços necessários
ao seu convívio. Este projeto resulta da necessidade de
trabalhar com a comunidade cigana local a valorização da
singularidade cultural, aliando esses aspetos à
requalificação do espaço público e criação de serviços
moveis de apoio aos idosos
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
Melhorar a vida no bairro, potenciando as competências de
auto-organização e co-responsabilização dos seus moradores,
tendo como destinatários a comunidade, através da
participação dos mesmos em actividades comunitárias de
conservação dos espaços, lúdicas e de lazer, que promovam
uma valorização da singularidade cultural, bem como a
superação dos preconceitos sociais relativos à etnia
cigana, permitindo um contexto de inclusão territorial.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Requalificar a zona envolvente do lado norte do bairro
(ainda não intervencionadas) com estruturas de apoio à vida
cultural da etnia cigana, reforçando as patrulahs de
limpeza
Após a compra e instalação dos equipamentos, os mesmos
serão geridos pelos moradores, e a manutenção será
garantida pelos parceiros locais, nomeadamente a Junta de
Freguesia, pelo que a sustentabilidade estará garantida.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Criar uma rede de serviços à população quer na área da
mecânica automóvel e de reparações solidárias, áreas
valorizadas ela etnia cigana, evitando que as mesmas se
façam nas vias públicas, quer de serviços de voltas
solidárias para os idosos, que se encontram distanciados
As garagens a utilizar para as reparações, estão situadas
no local mais próximo do bairro disponível - As garagens do
bairro Sargento Abílio, que estão vetadas ao abandono. Após
a adaptação das garagens para reparação de automóveis, a
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gestão dos equipamentos será entregue aos moradores e
recorreremos às iniciativas de criação de negócios do IEFP.
Será feita ainda a divulgação pela freguesia de modo atraír
o potencial público.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Impulsionar espaços de partilha e convívio de elementos da
etnia cigana, de modo a fomentar o conhecimento das
tradições ciganas e inclusão na restante população.

Sustentabilidade

Depois dos grupos de cantares e danças flamencas formados,
bem como dos ciclos de encontros, as atividades terão
continuidade com base na capacidade de auto-organização da
população e do suporte prestado pelas entidades parceiras
locais.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Limpa o Bairro
Actividade que promove a capacitação e a implementação de
patrulhas de limpeza da zona do bairro que está ao abandono
de forma periódica.
10 Moradores e 1técnico e 2 voluntários

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

50 moradores participam nas atividades de limpeza do
bairros
8 moradores constituem as patrulhas de limpeza
Melhoria das condições de limpeza e higiene do parte norte
do bairro.
5000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
50
1
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Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Reparações Solidárias
Desenvolver formações sobre mecânica automóvel e pequenas
reparações domésticas, numa primeira fase e implementar a
oficina automóvel e de
pequenas reparações, numa segunda
fase.
20 moradores, 1 técnico, 2 voluntários

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

100 pessoas beneficiam das reparações
Limpeza dos espaços
públicos dos bairros, dado que as pessoas fazem as
reparações nos locais públicos deixando lixos tóxicos
expostos; Criação de pequenos negócios locais
30000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
100
2

Geração Flamenco
Criação de um núcleo de cantares, danças e tertúlias sobre
a cultura cigana. Esta atividade funcionará com aulas
semanais e o espaço de rua será partilhado também pela
comunidade cigana, valorizando as suas vivências à volta da
sua tradicional foqueira.
20 moradores, 1 técnico e 3 voluntários

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

20 pessoas frequentam o núcleo de cantares e danças
150
pessoas participam no festival Flamenco
7500 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
150
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

3

Voltas Solidárias
Consiste na criação de um sistema de serviços e transportes
dos idosos que residem no Bairro do Bom Pastor, que pela
sua localização do outro lado da linha de comboio, se
encontram distanciados dos serviços como supermecados,
junta de freguesia, centro de saúde, entre outros.
1 Motorista, um técnico que faça a coordenação das voltas

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

40 idosos utilizam com frequencia os serviços da carrinha
5500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
40
2

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)
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Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
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

0 EUR

Encargos com pessoal externo

17000 EUR

Deslocações e estadias

1000 EUR

Encargos com informação e publicidade

1000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3000 EUR

Equipamentos

20000 EUR

Obras

6000 EUR

Total

48000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Benfica
48000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Benfica
Não financeiro
7500 EUR
Transportes e cedência das lojas do Bairro para a execução
das atividades; Manutenção das estruturas fisicas criadas.
Rute- Associação de Solidariedade Social
Não financeiro
5000 EUR
Cedência de 2 Técnicos de acompanhamento no terreno 250€x2x
9 meses = 4500 €; Cedência de auditório para a realização
de espetáculos= 500€

Entidade

Jovens Seguros

Tipo de apoio

Não financeiro

Valor
Descrição

4500 EUR
Cedência de 2 Técnicos
(250€ x2 x9 meses) para a
implementação das atividades de animação cultural.

TOTAIS
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Total das Actividades

48000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

17000 EUR

Total do Projeto

65000 EUR

Total dos Destinatários

340
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