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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e
Comunitário

Designação

Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

Designação

GI História e estórias de cá

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Transformar abandono em sustentável
16. Padre Cruz
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

O Bairro Padre Cruz é o maior bairro municipal da Península
Ibérica com pouco mais de 7 mil habitantes. É um bairro que
tem sofrido profundas intervenções nos últimos anos,
nomeadamente com o processo de requalificação da zona mais
antiga do bairro.
As questões sociais relacionadas com um
generalizado clima de insegurança e marginalidade são as
que mais preocupam os moradores. A par destas questões
sociais, junta-se a preocupação com o edificado na zona
mais antiga, com muitas casas abandonadas e emparedadas e
com os respetivos quintais por cuidar.
Há uma grande
percentagem de população idosa, em que alguma já possui
hortas na zona envolvente.
Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
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Objectivo geral

Promover a recuperação do espaço público na zona antiga do
bairro até à demolição de todas as habitações.
Reaproveitar alguns espaços abandonados, como os quintais
das casas emparedadas, para uso dos moradores, nomeadamente
para a constituição de hortas comunitárias.
Contribuir para
uma imagem positiva do bairro, de forma a permitir e
reforçar a sua integração harmoniosa na freguesia e na
cidade.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Recuperar alguns espaços públicos existentes na zona de
alvenaria do Bº. Padre Cruz, transformando alguns deles em
hortas comunitárias e em espaços de usufruto dos moradores
das respetivas ruas.
Os parceiros e promotores comprometem-se a acompanhar a
população, pelo menos até final de 2017.
A criação das
hortas permite a sua sustentabilidade, ficando cada morador
responsável pelo seu espaço.
A existência de um Grupo
Comunitário ativo ajuda à continuidade do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Contribuir para uma imagem positiva do bairro, de forma a
permitir e reforçar a integração harmoniosa na freguesia e
na cidade, tendo o Grupo Comunitário do Bº. Padre Cruz como
centro de toda a atividade.
A existência de um grupo
desde a primeira hora da
Por
outro lado, os parceiros
continuar no terreno com

comunitário e o envolvimento,
Junta de Freguesia de Carnide.
e promotores comprometem-se a
acções de promoção da cidadania.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Requalificar espaço público
Criação de uma brigada de manutenção do espaço público,
constituída por 3 moradores do próprio bairro. Estes
moradores serão selecionados em colaboração com as
instituições locais, receberão formação e irão proceder a
pequenas reparações no espaço público da zona antiga do Bº.
Padre CRuz.
Todas as intervenções serão sempre articuladas
com a Junta de Freguesia de Carnide e com o Gabinete local
da Gebalis.
Serão intervenções como o reboco exterior de
casas emparedadas, a demolição de muros de quintais
abandonados, a pintura de paredes, o calcetamento de zonas
degradadas, etc.
3 moradores do bairro que serão formados e todos os
elementos das instituições promotoras e parceiras.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Requalificação de, pelo menos, 50 zonas abandonadas.
32000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Diário
600
1, 2

Hortas comunitárias em quintais
Aproveitar alguns quintais das habitações emparedadas da
zona antiga do bairro e actualmente ao abandono para a
criação de pequenas hortas comunitárias.
Permitir a
aquisição de conhecimentos e competências práticas para a
criação e manutenção de uma horta sustentável e biológica.
Fomentar o intercâmbio intergeracional e inter-bairros,
procurando envolver hortelões locais.
Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

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

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Criação de pelo menos 15 espaços de horta comunitária.
12500 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Diário
0
1, 2

Página no Facebook
Com vista a uma monitorização de todo o projectos, suas
fases e actividades e com vista à divulgação do mesmo junto
da população pretende-se criar e manter uma página na rede
social do Facebook.
Esta página será um espaço aberto à
partilha de opiniões e de sugestões e ali será ainda
promovida a avaliação do projecto.
Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Criação de uma página no Facebook com actualização regular.
1000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 4
Descrição

Folheto de divulgação
Elaboração e distribuição de um folheto sobre o projecto e
sobre os serviços a prestar.
Um folheto para ser
distribuido nas caixas do correio e em locais de interesse
local.
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Recursos humanos

Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Elaboração e distribuição de folhetos facilitadores do
conhecimento e adesão ao projecto por parte da população.
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
PontualUma vez

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Rede de parceiros locais
Reunião, por regra mensal, envolvendo todos os parceiros
formais e informais do projecto com os objectivos:
coordenar todo o trabalho;
- avaliação permanente do
projecto;
- redefinição das prioridades e auto-formação.
Para estas reuniões serão ainda convidados a Junta de
Freguesia de Carnide e as instituições do Grupo Comunitário
do Bº. Padre Cruz.
Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

Capacitação dos agentes locais e reforço do trabalho em
rede
1500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

2
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Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Assembleias plenárias
Realização de Assembleias plenárias de Moradores do Bairro
com vista a apresentação das ideias chaves do projecto.
Tem
por objectivo discutir todo o projecto e, eventualmente,
pode obrigar à sua redefinição de acordo com as sugestões
dos participantes.
No final será realizada nova sessão para
discussão e avaliação.
Todos os elementos das entidades promotoras e parceiras
envolvidas neste projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Maior envolvimento da população e integração no projecto.
Participação de pelo menos 50 pessoas.
1500 EUR
Mês 1, Mês 3, Mês 5, Mês 7, Mês 9, Mês 11, Mês 12
Pontual7 vezes
50
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

13200 EUR

Encargos com pessoal externo

27500 EUR

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

0 EUR
500 EUR
0 EUR
8800 EUR
0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

WAKESEED - Sustentabilidade e Desenvolvimento Pessoal e
Comunitário
7500 EUR
Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos
42500 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Boutique da Cultura
Não financeiro
2640 EUR
2 elementos da associação afectos directamente ao projeto
(20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Cedência das suas
instalações (Escritório) - Manutenção,
Wakeseed
Não financeiro
2640 EUR
2 elementos da associação afectos directamente ao projeto
(20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Cedência das suas
instalações (Escritório) - Manutenção,
Crescer a Cores
Não financeiro
2640 EUR
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Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

2 elementos da associação afectos directamente ao projeto
(20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)
Cedência das suas
instalações (Escritório) - Manutenção
Grupo Informal História e Estórias de Cá
Financeiro
1440 EUR
2 elementos da associação afectos directamente ao projeto
(20 horas/mês x 12 meses x 6 euros)

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

50000 EUR
9360 EUR
59360 EUR
650
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