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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação

ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de Santa Clara

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

REFAZ-TE – Oficina de Reciclagem
20. Sete Céus
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

De acordo com o diagnóstico do CEDRU 2009,a Alta de Lisboa
detém uma população de aproximadamente 32.000
indivíduos.Analisando a situação socioeconómica é relevante
identificar as principais necessidades e carências.Na
maioria dos agregados familiares os rendimentos são
provenientes do trabalho(39,9%),embora este número tenha
vindo a diminuir.As famílias auferem de apoios e
transferências sociais de diversos tipos(57,1%).Verifica-se
que o número de membros por família é elevado (12% dos
agregados familiares tem mais de 5 membros), o que aliado a
reduzidos recursos económicos e uma diminuta capacidade de
poupança(que apenas 10,2% dos agregados familiares efetuou
poupanças),e um aumento do endividamento, evidência as
carências das famílias a vários níveis. Juntando ao
panorama do território, o aumento da taxa de desemprego
afetou bastante a população e criou situações agravadas de
desocupação,11,5% dos ativos desempregados.O nível de
trabalhadores qualificados também diminuiu,sendo atualmente
de 38,5%. Devido às situações de desemprego de longa
duração que têm vindo a aumentar rapidamente no contexto
atual, à falta de apoios para solucionar e encaminhar a
população nestas situações,as situações agravam-se e têm
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proliferado, surgindo um aumento das situações de
desmotivação. Identificámos a possibilidade de através da
nossa proposta apoiar desempregados na sua transição para a
vida ativa e aproveitar espaços desocupados e
desaproveitados nas escolas públicas da Alta de Lisboa.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover Competências e Empreendedorismo
Grupos vulneráveis
O projeto REFAZ-TE pretende criar um novo serviço no
território,com a implementação de uma oficina de reciclagem
e reutilização.Este novo espaço pretende promover o
desenvolvimento de atividades em torno das velhas
profissões,isto é,profissões atualmente em
extinção,convidando profissionais residentes na Alta de
Lisboa,com competências específicas,que estejam no ativo ou
desempregados a utilizar esta oficina.Assim se recuperará
as artes antigas,como um nicho de mercado emergente no
contexto socioeconómico
atual.Serralharia,artesanato,carpintaria,relojoaria,seriam
alguns dos exemplos das profissões a investir,mediante um
levantamento junto dos residentes locais.A oficina irá
disponibilizar ao público a existência de mais uma
alternativa para o destino de materiais que já não
utilizam.Uma alternativa ao caixote do lixo,que permite
diminuir a nossa pegada ecológica,ao reutilizar e
transformar materiais,evitando assim a utilização de
novos,com os impatos que isso acarreta.Quer-se desenvolver
peças de forma criativa e ecológica,feitas com recurso a
materiais reutilizados,que serão vendidos em lojas e
mercados e cujo valor reverte para o projeto e seus
intervenientes.
A oficina pretende também ser um local de
aprendizagem,tendo cada profissional a oportunidade de
divulgar a sua experiência através de formações,mantendo a
sua arte viva e criando nichos de novos micro-negócios.O
projeto pretende envolver um designer que ajude os
profissionais a repensar as peças que concebem,tornando-as
mais criativas e vendáveis,havendo assim um “match” entre
quem produz e quem procura.A oficina está pensada para se
localizar numa sala da Escola Básica Dr.Nuno Cordeiro
Ferreira,no território.Com esta localização se pretende
também envolver crianças nas atividades da oficina de
reciclagem,com a possibilidade de os profissionais fazerem
pequenos workshops com os alunos,reabilitando materiais da
própria escola,caraterizada por estar algo danificada
devido ao seu tempo de existência(50 anos)

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Criar micronegócios através do reavivar de antigas
profissões, que permitam disponibilizar serviços novos a
clientes de vários lugares, dentro e fora do nosso
território. Os micronegócios podem ser desenvolvidos não
apenas pelas pessoas integradas no processo, como os
formandos dos cursos a disponibilizar, das várias
profissões, no decorrer do projeto, capacitando estudantes,
desempregados, interessados e curiosos a desenvolver as
suas próprias peças e produtos reciclados.

Sustentabilidade

A sustentabilidade será conseguida através da venda das
peças criadas e/ou restauradas, criando um mercado de venda
dos produtos, dentro e fora do território, apenas possível
pela qualidades das peças produzidas pelos profissionais,
que terão o contributo de um designer capaz de aconselhar
no sentido da criação de peças mais atuais e vendáveis.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Aproveitamento de uma sala não utilizada pela escola, para
desenvolver as iniciativas de forma conjuntas com crianças
e jovens, sensibilizando para o consumo responsável e
reutilização de materiais. Permite que haja um espaço
preparado para receber materiais, e ferramentas adequadas à
sua transformação , de forma a dar uma nova vida ao “lixo”.
A proximidade com a comunidade escolar enriquece o projeto
na medida em que crianças, professores, funcionários, terão
uma relação de proximidade com a Oficina e com as suas
atividades e por outro lado aumenta o grau de abertura da
escola à comunidade envolvente e a sua participação no
apoio à resolução dos problemas da população.
O aproveitamento deste espaço e utilização do mesmo, irá
desenvolver peças vendáveis ao público, através da
reutilização de materiais, a venda dos produtos realizados
e a reciclagem de objetos que as pessoas deixem na oficina
para reparação, sendo a sustentabilidade deste projeto.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Transmissão dos conhecimentos por parte dos profissionais a
outros interessados em aprender sobre as profissões em
questão, por exemplo estudantes, desempregados, ou outros
interessados e curiosos que pretendam desenvolver os seus
próprios artigos reciclados. Serão também transmitidos
conhecimentos aos alunos da escola onde a oficina de
reciclagem se situa, tendo também estes a possibilidade de
adquirir conhecimentos na área, dando-se assim maior
continuidade ao trabalho efectuado na oficina.

Sustentabilidade

O valor das formações reverterá a favor do projeto,
esperando-se bastantes pessoas interessadas pelas temáticas
abordadas serem em torno da reciclagem, e pelo atual
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interesse na reutilização de materiais.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Identificação de interessados
Procura de pessoas residentes na Alta de Lisboa com
competências em áreas específicas de manipulação de
materiais (ex. carpinteiros, serralheiros, artesãos, etc.),
que pretendam desenvolver trabalho na área da reciclagem de
materiais. Construção uma base de dados com as pessoas
previamente identificadas no territórios, mas também das
pessoas que manifestaram vontade em aprender sobre estas
profissões. Este levantamento será realizado através da
apresentação do projeto a várias intuições que trabalham no
território, recorrendo a parceiros institucionais, e
através de inquéritos à população do território.
Coordenador de projeto

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

- Criação de uma base de dados com os interessados em
trabalhar na oficina bem como os que manifestaram interesse
em aprender sobre o tema;
- 3 Pessoas interessadas em
trabalhar na oficina de reutilização, com as devidas
competências para manipular materiais a serem reciclados.
Pessoas interessadas em adquirir conhecimento sobre a
manipulação de objetos a partir de materiais reciclados
1370 EUR
Mês 1
PontualUma vez
10
1

Ações de coaching na área de design
Sessões de aconselhamento dos profissionais
profissional, que auxiliará os utilizadores
reciclagem a tornar os seus produtos com um
chamativo, tornando-os assim mais vendáveis

com um designer
da oficina de
design mais
e interessantes
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para o público em geral.
Recursos humanos

Coordenador de projeto, Designer e profissionais.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

- Sessões mensais com o designer;
- Aumento do conhecimento
dos utilizadores da oficina na área do design;
- Realização
de peças com os profissionais;
- Melhoramento do aspectos
das peças produzidas na oficina de reciclagem;
1620 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Mensal
15
1

Criação de um circuito de vendas
Criar uma base de dados de lojas e comércio local
interessado em vender as peças criadas, assim como
participar com os trabalhos em feiras de artesanato, dando
a conhecer ao público a marca e o trabalho desenvolvido.
Coordenador de projeto

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Venda em 5 lojas da Cidade de Lisboa e participação 5 em
feiras de artesanato locais.
1070 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Mensal
10
1

7

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Montagem da oficina de reciclagem
Aproveitamento de uma sala desocupada de uma Escola Básica
para a construção da oficina de reciclagem. Não
necessitando o espaço de obras estruturais, terá somente de
ser equipado com móveis e ferramentas de trabalho,
consoante a necessidade dos profissionais que ali vão
trabalhar.
Coordenador de projeto e voluntários da AVAAL.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 5
Descrição
Recursos humanos

Uma sala devidamente equipada (oficina de reciclagem e
reutilização) e pronta a ser utilizada.
6570 EUR
Mês 1, Mês 2
PontualUma vez
40
2

Criação das peças e objetos
Manipulação de materiais reciclados, criando peças ímpares
ao nível do design.
Coordenador do projeto, designer e profissionais

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

- Uma ou duas peça por cada profissional contratado, para
que possa ser vendida e replicado.
- Um serviço de recepção
e entrega de objectos para reutilização e restauro.
4020 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Mensal
100
2
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Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Divulgação do Oficina de Reciclagem
Divulgação do projeto por todos os meios de comunicação
social, redes parceira, e instituições do território,
através do site, facebook, mailing list, cartazes e
divulgação de marketing e publicidade, tanto das peças
elaboradas, como dos serviços disponibilizados pela
oficina.
Coordenador de projeto

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

Apresentação do projecto a nível local e regional, com a
participação do máximo de pessoas envolvidas, direta e
indiretamente.
2580 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
150
1, 2, 3

Realização formação RECICLAR-TE
Planeamento e concretização de ações de formação para
outros interessados em aprender sobre a reutilização de
materiais reciclados.
Coordenador de projeto e profissionais

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

- Realização de 5 ações de formação locais;
- Realização de
2 ações de formação fora da Alta de Lisboa.
1070 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Mensal
100
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

3

Atividades com os alunos da Escola
Transmissão de conhecimento pelos profissionais e
utilização conjunta do recursos da oficina de reclagem
entre estes e os alunos, previamente identificados pelos
professores da Escola.
Coordenador de projeto

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Apresentação do projecto a nível local e regional, com a
participação do máximo de pessoas envolvidas, direta e
indiretamente.
1070 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
15
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)
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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

7113 EUR

Encargos com pessoal externo

3500 EUR

Deslocações e estadias

350 EUR

Encargos com informação e publicidade

1500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1407 EUR

Equipamentos

5500 EUR

Obras
Total

0 EUR
19370 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
12820 EUR
ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
6550 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

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

19370 EUR
0 EUR
19370 EUR
440
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