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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 de Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Viver campolide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Espaço à Liberdade
14. Liberdade
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Baseado nos dados da experiência da JFC e na sua interacão
com a população, a ni-vel local, tem existido por parte da
comunidade uma preocupaçãoo muito grande com alguns dos
espaços que estão inseridos em pleno bairro. Acresce a esta
preocupação, de manifesta insegurança, a falta de ocupação
dos jovens nos peri-odos pos-aulas e mesmo os niveis
crescentes de abandono escolar. Assim estes bairros são
caracterizados por um elevado número de jovens em idade
escolar com poucos recursos e pouco acompanhamento ao
ni-vel familiar o que o torna neste momento o epicentro do
tráfico de droga de Lisboa, para onde se transferiram os
traficantes do antigo “Casal Ventoso”. Estes fatores estão
a degradar o bairro e a gerar uma onda de criminalidade,
bem como a afectar o sucesso escolar das crianças que
preferem, muitas vezes, trocar a presenÃ§a na escola e
sucesso escolar para se dedicarem a vigiar e a traficar
drogas.
Reiterando este nosso diagnóstico “in loco” temos o
relatório de diagnósstico do BIP/ZIP onde relata uma clara
predominãncia nas preocupações sociais nomeadamente ao
nÃ-vel da solidão dos idosos, desemprego, marginalidade e
desocupação dos jovens. De facto este não é o melhor
diagnóstico para uma zona que se pretende segura e capaz de
assegurar uma vida diferente para os jovens.

1

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Temática preferencial

Espaço Comunitário

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Pretende-se a requalificação e recuperaço da Rua Inácio
Pardelhas Sanches e respectiva encosta para permitir uma
melhoria significativa nos sentimentos de segurança e
pertença da comunidade, reduzindo a ocorrência de
actividades ili-citas, nomeadamente tráfico de
estupefacientes que se praticam entre os locais pouco
controlados da rua devido á existência de taipais.
Pretende-se ainda criar hortas comunitárias na referida
encosta que irão permitir que a comunidade possa cultivar
bens essenciais que permitam disponibilizar recursos para
outros bens, os desempregados possam ocupar o seu tempo
melhor gerindo o seu orçamento mensal de forma mais
cuidada, e que esta dinâmica crie maior movimento nas ruas
dissuadindo os traficantes de se deslocarem ali.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Proceder à remoção de lixo da encosta e dos canaviais,
procedendo à colocação de relva e de hortas comunitárias
naquela extensão. Este projeto vai permitir que a encosta
pertença à comunidade e não seja visto como "um monte de
canas e lixo" que se acumula a cada dia que passa. A JFC
fará o controle da horta com abertura de candidaturas para
utilização do espaço à “horta”. Será esta a melhor forma de
manter o local controlado, pois a própria população terá de
manter o espaço cultivado.
Será contemplado no projeto a
aquisição de um KIT horta (sementes de várias espécies e
formação) que permitirão ensinar a trabalhar a terra.
Assim
a comunidade local terá uma ocupação mais saudável, terão
motivos para sair á rua o que tenderá a afastar o tráfico
de droga. Os desempregados poderão ocupar o seu tempo
trabalhando para a economia da sua própria casa.
Pretende-se o apoio do BIP-ZIP no investimento inicial de
modo a arrancar com a reabilitação da zona, que de outro
modo não será possível. A JFC assegura a continuidade do
projecto através da manutenção dos espaços verdes da
encosta e o controle da horta comunitária para além do
período do projeto e com duração superior a 2 anos.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

Pretende-se recuperar uma parte da Rua Inácio Pardelhas
Sanches. Estes trabalhos serão efetuados no muro a seguir
ao 151 F, este está bastante danificado causando uma má
imagem na rua. Também se pretende efectuar a substituição
dos taipais que actualmente fazem um efeito “túnel” na rua
, isto porque não permitem a visibilidade para nenhum dos
lados o que dá a sensação de isolamento.
Assim os Taipais
serão retirados e substituídos por redes e o muro será
reconstruído e todo pintado. Isto vai dar amplitude a
arejamento à rua, reduzirá a sensação de isolamento,
melhorará o aspeto visual do local e tenderá a afastar o
tráfico de estupefacientes devido à exposição a que os
traficantes e consumidores se irão sujeitar ao estarem
naquele local (já não estão protegidos pelos taipais).

Sustentabilidade

Após o investimento inicial do BIP/ZIP a equipa técnica da
JFC assegura a manutenção da pintura da rede e do muro
sempre que seja necessário e por um periodo superior a 2
anos.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Fase de Preparação
Preparação da obra, pedido de autorização e licenciamentos
às diversas entidades e pedidos de orçamentos mais
específicos. Será ainda dispendido um pequeno valor com
informação à população do que se pretende fazer no local de
modo que esta perceba a sua importância na melhoria das
suas condições de vida e do próprio bairro.
Nesta faseespera -se a utilização do responsável de
projecto como recurso humano afeto ao projeto. Serão ainda
utilizados valores para tratar dos licenciamentos e para
disponibilizar informação aos moradores.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Preparar e orçamentar a obra de modo a obter os melhores
resultados, ao melhor preço, com a melhor qualidade e
dentro dos prazos apresentados nas actividades seguintes.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

1100 EUR
Mês 1, Mês 2
Mensal
1000
1

Execução
Nesta fase existente, para a plantação da área de relva e
da horta comunitária
serão executados os trabalhos de
remoção do lixo, dos canaviais e preparação do terreno
Nesta mesma data será feita a remoção dos taipais, será
reconstruido e pintado o muro e serão colocadas as redes ao
longo da rua. Será ainda feita a formação de “agricultor”,
aos interessados no cultivo das hortas.
Será feita a adjudicação a empresas especializadas no diz
respeito à remoção do lixo, preparação da área ajardinada,
horta e obra de requalificação do muro colocação de
taipais.
Será afeto durante este período um técnico no
sentido de verificar a execução e evolução dos trabalhos.
Será contratado um técnico para dar formação de
“agricultor”.
Serão ainda compradas as sementes para as
hortas.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Espera-se durante esta fase finalizar a obra da plantação
da relva e organização da horta comunitária (incluin-do a
colocação
de terra própria de cultivo). Será concluída
também a requalificação do espaço na rua Inácio Pardelhas.
Serão conclui-dos os cursos de “agricultor”.
42100 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Semanal

Nº de destinatários

1000

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2
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Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Conclusão
Será preparada uma festa que simboliza o fim da obra e a
devolve á comunidade. Nesta data serão também distribuídos
os espaços da horta e entregues os Kits de sementes ás
várias famílias que manifestaram interessem no seu cultivo.
Serão também adquiridos os alimentos e utensí-lios
necessários à referida festa. Será finalizado o custo com
pessoal.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Nesta fase pretende-se que a comunidade se sinta mais
segura, mais valorizada e perceba que a terra pode ter um
valor incalculável quando bem trabalhada e aproveitada.
2000 EUR
Mês 8, Mês 9
PontualNo fim do projeto

Nº de destinatários

1000

Objectivos especificos para que
concorre

1, 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)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
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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

2900 EUR

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

0 EUR
600 EUR
3700 EUR
0 EUR

Obras

38000 EUR

Total

45200 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Campolide
45200 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

45200 EUR
0 EUR
45200 EUR
3000
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