Programa BIP/ZIP 2013
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 084
Talude da Sorte Grande

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 do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Talude da Sorte Grande
60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A requalificação do talude com cerca de 20.000 m2 a jusante
do campo de futebol do Vitória Clube de Lisboa, resolve um
já crónico acumular de lixo e entulho que, no Verão,
origina incêndios que afectam os Blocos 4 a 8 da Rua Carlos
Botelho e, ao longo do Inverno, as chuvas fortes provocam
deslizamentos de terra e entulho que invadem a estrada e
entopem, frequentemente, as entradas de escoamento de águas
pluviais. A estes, e outros problemas graves relacionados
com a insalubridade e a fraca higiene urbana, acresce não
existirem espaços que estimulem o convívio social, (novas)
relações de vizinhança saudáveis ou redes de sociabilidade.
De resto, esta acção enquadra-se nas necessidades
identificadas pela população residente, segundo diagnóstico
participativo realizado em 2011, e que sustenta esta
iniciativa enquanto
componente do processo de
requalificação geral das condições de habitabilidade e
convivência deste BIP/ZIP.
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Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
Responder às necessidades da população por via da melhoria
das condições ambientais e paisagísticas na envolvente da
sua área de residência e que, ao mesmo tempo, favoreça a
sensibilização da comunidade para a manutenção da higiene
urbana e introduza novas, ou renovadas, relações de
vizinhança, num estímulo à tolerância e aceitação das
diferenças.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Requalificar o talude a jusante do campo de jogos do
Vitória Clube de Lisboa, promovendo acções de limpeza
comunitária e assegurando o correcto escoamento das águas
que provém do campo de jogos.
A limpeza da vegetação infestante ocorrente (feita por
moradores) e a plantação arbórea com espécies de mata seca
de encosta, bem como a resolução definitiva do deslizamento
de terras e o escoamento de águas pluviais, será um passo
fundamental, e necessário, para se for fim à acumulação de
lixo e manter a encosta limpa, acção que contribuirá para o
sentido de pertença e de aumento da qualidade de vida numa
zona que luta por se qualificar.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Criar áreas de estadia e encontro que estimule o convívio
social e novas relações de vizinhança.
A criação de duas áreas de estadia e encontro de vizinhos,
em locais fisiograficamente aptos para o efeito e
identificados pela população local, dotadas com espaços
ensombrados, mesas e bancos para convívio e jogos sociais,
equipamento desportivo intergeracional, pisos confortáveis
e acessos qualificados favorecerão a ocupação esperada da
zona recriada. Ao mesmo tempo, serão criadas zonas
privilegiadas para a inserção de elementos de arte urbana,
numa perspectiva integrada de requalificação do local, que
se pretende exemplar e de grande importância para a
população local e para a cidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição

Inserir o projeto de requalificação do talude como elemento
que complementa as intervenções locais em curso de
qualificação de áreas expectantes próximas deste BIP/ZIP
(e.g., Parque Urbano/Hortícola do Empreendimento Municipal
João do Nascimento Costa, ou mesmo o Parque Intergeracional
Novo Horizonte).

Sustentabilidade

Ao integrar e relacionar este projecto nas várias
intervenções locais para requalificação de áreas
abandonadas, pretende-se estabelecer um contínuo verde que
importa sobremaneira estender ao talude em causa,
aumentando assim com mais 20.000 m2 a área de qualificação
ambiental coerente, permitindo áreas e zonas de confluência
para população de vários pontos, como das Olaias,
Picheleira, dos Empreendimentos EPUL, ou para usufruto dos
clubes desportivos e recreativos locais, ou da população
escolar existente.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Acções de Limpeza Comunitária
Exercício de cidadania ambiental e social que visam juntar
a população em acções de limpeza do talude.
População local e seus representantes, técnicos da J.
F.Beato, e parceiros sociais.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Manutenção das condições de limpeza e higiene urbana do
talude por parte da população local para conservação e
preservação do espaço criado.
1250 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Mensal
150
1, 2

Requalificar o talude
Assegurar o correcto escoamento das águas, criar zonas de
estadia e convívio social/comunitário, arborizar o talude,
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criando condições para a sua fácil manutenção e limpeza.
Recursos humanos

Técnico paisagista e ambiental e de construção civil.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Correto escoamento das águas do campo de jogos e das
chuvas; ocupação das áreas de estadia/lazer por parte da
população residente, local e escolar; melhoria das
condições de higiene e limpeza do talude após a sua
requalificação.
42854 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Pontual
200
1

Arte Urbana
Contribuir para a criação de um concurso que visa colocar
elementos de arte urbana e plástica em complemento à
qualificação paisagística e ambiental do talude.
Alunos e professores de escolas e/ou projectos de arte.
Parceiros do projeto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Alunos, professores e/ou projectos envolvidos na dinâmica
do concurso; satisfação da população residente e local com
a componente artística enquadrada na requalificação do
talude.
5500 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9
Pontual
200
2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
6
Rede (resultados)
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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
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

----------
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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
Encargos com pessoal interno

0 EUR

Encargos com pessoal externo

2300 EUR

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

0 EUR
1000 EUR
0 EUR
6400 EUR

Obras

39904 EUR

Total

49604 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia do Beato
49604 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

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

49604 EUR
0 EUR
49604 EUR
550
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