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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia da Ajuda

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

GI u:iclc

Designação

Associação Actividades Sociais Bairro 2 Maio

Designação

Faculdade de Arquitectura de Lisboa da Universidade Técnica
de Lisboa

Designação

Associação de Moradores Bairro 2 de Maio

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

2 de Maio todos os dias / 2º ano
2. Dois de Maio
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Bairro 2 de Maio localiza-se num cenário urbano e
paisagístico de excelência desfrutando de vista ampla sobre
o Tejo e em proximidade com o Palácio da Ajuda, património
nacional, com o Pólo Universitário da Ajuda, com o Parque
de Monsanto e ainda com a zona ribeirinha e histórica de
Belém.
O trabalho quotidiano desenvolvido em 2013 pela
equipa do “Projecto 2 de Maio todos os dias”, apostando na
Participação Comunitária para dinamizar as acções e
intervenções no espaço público, permitiu um contacto muito
próximo com a comunidade.
Esta metodologia de intervenção
de proximidade, persistente e ao mesmo tempo flexível,
visou a melhoria da qualidade de vida e da qualidade do
espaço público. As acções desenvolvidas durante a primeira
fase do “Projecto 2 de Maio todos os dias” bem como
extra-projecto, permitiram gerar mais interesse no Bairro e
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pelo Bairro, bem como potenciar a oferta de serviços aos
moradores.
Face aos resultados alcançados em 2013, este
segundo ano do Projecto visa incidir essencialmente na
qualificação do tecido edificado, de forma a diminuir as
fragilidades do seu contexto actual mas também a valorizar
a sua história. Foi em torno da questão da habitação, desde
o momento da ocupação das casas em 1974, que a comunidade
se constituiu e organizou. Como tal, direccionar esta nova
candidatura para a questão da habitação visa não só
acelerar a sua qualificação mas também promover a coesão
social e (re)dinamizar o sentido comunitário que se tem
vindo a fragilizar.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis
Esta candidatura visa em primeiro lugar promover a
cidadania local, entendida ao mesmo tempo como um dever e
um direito cívico promovendo a participação em todas as
intervenções, na formação comunitária e na relação da
comunidade com o espaço, público e doméstico.
Pretende-se
também a valorização e qualificação do edificado existente
e a promoção da qualidade de vida dos habitantes, da sua
autoestima e sentido de identidade, através de diversas
actividades e metodologias participativas.
O impulsionar da
discussão na comunidade de temas como o estado actual das
casas, a regeneração e refuncionalizacão de espaços, as
hortas e o seu poder agregativo, o alcance de políticas
públicas, a melhoria da cidadania, visam reforçar a coesão
da comunidade em torno de necessidades comuns, e a sua
própria capacitação na procura de sinergias.
As atividades
a desenvolver visam capacitar a comunidade do Bairro 2 de
Maio a assumir-se como o principal agente de mudança na
melhoria da sua qualidade de vida. A capacitação e o
envolvimento da comunidade através do estímulo à
participação pública activa são condição para a
corresponsabilização na gestão dos espaços domésticos e
públicos do Bairro e na criação de soluções empreendedoras
que alicercem um ciclo de sustentabilidade que permitirá a
durabilidade acções ao longo do tempo.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

As dinâmicas quotidianas e comunitárias criadas no decorrer
do primeiro “Projecto 2 de Maio Todos os Dias” mostraram
que uma das maiores carências do Bairro, na opinião dos
seus residentes, são as condições de habitabilidade e a
qualidade estrutural e bioclimática do edificado.
Constituindo um tema consensual, a abordagem à questão da
habitação poderá conduzir processos de pro-actividade.
Através de um processo participado, envolvendo os moradores
no diagnóstico material, estrutural e vivencial das
habitações, pretende-se construir uma base de dados sobre
as condições de habitabilidade em cada um dos fogos, dos 64
lotes presentes. A participação dos moradores no
autorreconhecimento das problemáticas e das potencialidades
bem como na disponibilidade de informação é crucial. A
metodologia para a elaboração do diagnóstico, análise dos
resultados e consequente proposta será construída a partir
da adaptação de diagnósticos aplicados em contextos
similares e das ferramentas científicas utilizadas pela
FA-UL e por alguns dos seus grupos de investigação.

Sustentabilidade

O diagnóstico participado do actual estado de conservação
do edificado do bairro, especificamente do espaço
habitacional dos fogos dos 64 lotes do Bairro conduzirá à
elaboração de uma base de dados, instrumento fundamental
para a procura de soluções idóneas, económicas e
sustentáveis.
Em resultado do processo participado, esta
base de dados informática, será actualizada e gerida pelo
Bairro e pelo BIP/ZIP, que o disponibilizarão sempre que
solicitado por entidades públicas ou privadas com legitimo
interesse no território. Este diagnóstico alavancará
estudos de investigação académica, e possibilitará o
interesse de novos parceiros e apoios. Constituir-se-ão
comissões de lote para tutelar os direitos dos moradores em
cada prédio e facilitar a sua comunicação com as entidades
responsáveis, entre as quais a responsável pela gestão do
lote. Deste modo os moradores passam a chamar a si a
responsabilidade, na avaliação das necessidades, na procura
de soluções e na resolução e gestão de conflitos. A
administração do prédio enfocará o seu trabalho na gestão
de tarefas e na supervisão das intervenções de manutenção
ordinária e extraordinária. As suas actividades serão
fundamentais na actualização contínua da base de dados,
gerando e garantindo a sua progressão.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

O Projecto “2 de Maio Todos os Dias” prevê a elaboração e
promoção de formações e workshops na “Casa para Todos”, de
modo a dinamizar esta infraestrutura comunitária, como
espaço de informação/formação. A “Casa para Todos”
funcionará como sede e ponto de atendimento da Associação
de Moradores, por Técnicas de Atendimento Municipal e ainda
como centro de conferências e workshops promovidos pelo
Projecto. Esta infraestrutura será ainda reforçada com
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técnicos na área da Saúde, de modo a dar apoio local à
comunidade que veja a sua mobilidade condicionada para fora
do Bairro.
A Capacitação da Comunidade passará também pela
disseminação das actividades deste Projecto, programando-se
o seu reforço através da expansão da Casa para Todos para o
espaço público. Para isto, prevê-se a construção de uma
“Tenda Móvel” montar em diversos locais do espaço público
do Bairro com o objectivo de facilitar o acesso da
população às actividades deste Projecto quer sejam sessões
de trabalhos, eventos comunitários ou sessões de
esclarecimento/capacitação, tornando-o mais móvel e
abrangente no alcance à comunidade.
Assente no princípio
da corresponsabilização, a constituição da comissão de
lotes, permitirá o estabelecimento de pontes entre os
moradores e as instituições, entre as quais a entidade
responsável pela gestão do lote. Deste modo orientar-se-á a
atenção para problemáticas comuns aos moradores,
designadamente no domínio do tecido edificado do Bairro.
Sustentabilidade

Para se alcançar uma maior coesão social e territorial,
será elaborado um programa de actividades que se relacionam
e criam um ciclo sustentável em que a comunidade será
chamada a desempenhar um papel determinante. Pretende-se
continuar com as formações e sessões de esclarecimento
promovidas por docentes, técnicos, unidades curriculares da
Faculdade de Arquitetura e outros estabelecimentos de
ensino superior a título gracioso.
Por sua vez a
sustentabilidade da corresponsabilização é assegurada por
via da constituição das comissões de lote, processo no qual
o Projecto contribuirá ao nível da facilitação da
comunicação entre os moradores e as entidades gestoras do
património edificado municipal. As comissões serão
autónomas, garantido por si a sua sustentabilidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

O objectivo desta fase, pretende sensibilizar mais
moradores para as temáticas do Projecto. Assim, reforça-se
a componente interactiva e informal que facilita a
comunicação
e promove uma melhor relação na gestão de
conflitos da comunidade local. A informalidade e a vivência
quotidiana, faculta ao conjunto de “PROPON’s”
(Profissionais Ponte) o eficaz escrutínio das problemáticas
locais, para sistematizá-las formalmente concertando-as com
planos e metodologias, optimizando deste modo as respostas
às necessidades locais.
Estabelece-se assim a ponte
entre actores e agentes territoriais, concertando as trocas
de informação nos processos urbanísticos e de governança,
tendo como
base a relação de vizinhança, confiança e
proximidade, entre os técnicos locais
e a comunidade,
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detentora de importantes informações socio-territoriais.
Abrangência, coesão, e interacção são essenciais,
pretendendo-se um programa que percorra todo o bairro, quer
na figura dos seus operacionais integrados nas dinâmicas e
comemorações locais, mas também via instalações
arquitectónicas que comporão e dinamizarão pontualmente o
espaço público do bairro.
Assim, é objectivo fortalecer o
conhecimento e compreensão do projecto, pela comunidade,
reforçando as soluções, integrando conhecimentos das
necessidades quotidianas do tecido social presente.
Sustentabilidade

Releva-se este objectivo, na medida em que a presença
constante, e consequente sensibilização e auscultação
comunitária, permite uma envolvência contínua do universo
participativo, pois as práticas quotidianas de apoio e
actividades locais, proporcionam a médio prazo a
curiosidade, a troca de laços, a confiança e a consequente
cooperação entre os moradores e o projecto “2 de Maio Todos
os Dias”.
Assim, a ocorrência de dinâmicas de capacitação
pública, esclarecimento à população e de promoção de
instrumentos intelectuais expostos directamente no espaço
público da comunidade ou de grupos, aprimoram o carácter
informal e de proximidade, do projecto. Estes conceitos são
os principais instrumentos para a emancipação e engajamento
comunitário, bem como a pro-actividade
para o futuro.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Arquitectura da Cidadania
Esta actividade reforçará o trabalho desenvolvido até ao
momento no campo da Participação e Envolvimento
comunitário, em temas transversais que afectam toda a
comunidade do Bairro. Conceber-se-á uma estrutura
arquitectónica amovível e modular até 50m2. Esta
dimensionar-se-á tendo em conta o seu objectivo ocasional.
A tenda móvel visa acolher actividades pertinentes deste
Projecto e será construída com o apoio de moradores, nas
oficinas do bairro e da FA-UL. Pretende-se uma extensão das
práticas desenvolvidas na Casa Para Todos, na medida em que
se pretende alcançar os diferentes grupos de moradores do
Bairro, através deste novo elemento. Esta estrutura irá
compor o espaço público, e recorrentemente dinamizará
várias zonas do bairro com actividades (Act2,3,5), desde
sessões de esclarecimento, formações, workshops, sessões de
trabalho e eventos comunitários.
Pretende-se que este
elemento denomiado de “Arquitectura da Cidadania” promova a
discussão sobre temáticas relacionadas com o Bairro,
constituindo uma plataforma de debate sobre temas de
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interesse público. Organizada em “open space”,esta
cobertura acondicionará o espaço público promovendo as
actividades supracitadas, visando a comunidade como
principal actor. Acreditamos que esta actividade dará a
resposta adequada ao facto de se verificarem grupos sociais
dispersos pelos diferentes espaços do Bairro, e que em
virtude desse fenómeno sociológico se sintam condicionados
a participar em pontos alheios ao seu quotidiano.
Recursos humanos

Equipa de Operacionais de Projecto, recurso à bolsa de
voluntariado do Projecto 2 de Maio todos os dias, e de
moradores que estejam interessados tanto na fase criativa
como na fase de construção desta estrutura amovível.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

Espera-se que através da presença quotidiana no terreno por
parte dos operacionais de Projecto e de todas as entidades
e parceiros envolvidos no mesmo, aliada à constante
divulgação e disseminação do trabalho desenvolvido, sejam
despoletados sentimentos de vizinhança e relações de
proximidade e confiança, tendo como base o espaço público.
O constante esclarecimento com base em interacções
informais com os moradores propiciam a importância do seu
contributo no processo de trabalho e nos resultados
provenientes do mesmo. Este espaço, não só de
apresentação/exposição, mas também de trabalho e reflexão
contínua sobre determinadas problemáticas do bairro,
espera-se que fomente relações de convivência, a mistura de
conhecimentos, bem como o reaproveitamento de saberes
tradicionais num contexto de contemporaneidade.
Esta é a
intenção da estrutura móvel, que funcionando em
determinados espaços dentro do Bairro 2 de Maio e até fora
deste, alavancará dinâmicas comunitárias e actividades
associativas, uma vez que a multifuncionalidade prevista
para este espaço poderá facilitar a presença de um novo
serviço urbano/local.
9040 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
300
1, 2, 3

Estudos, Propostas e Monitorização
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Descrição

Recursos humanos

Fruto do projecto de parcerias, a monitorização quinzenal,
garante uma resposta expedita às dinâmicas do Projecto,
melhorando o processo de gestão do mesmo.
O aproveitamento
da plataforma on-line criada no “2 de Maio Todos os Dias”,
e a sua actualização, optimizará a comunicação do Projecto
e das suas actividades para um público exterior.
O
objectivo desta actividade passa pela dinamização do
interesse sobre temáticas variadas, desde o território à
economia, com recurso à comunidade académica (Act 3;4). Na
experiência passada, este factor reforçou a coesão social e
interacção entre comunidades, mas também como troca de
experiencias entre os diferentes actores e agentes locais.
Alguns dos estudos propostos já foram iniciados no decorrer
do anterior Projecto, e pretende-se continuar de modo a
aflorar os mesmos. Incidir-se-á sobre a Higiene Urbana
enquanto elemento fulcral para a qualidade física e
paisagística do espaço público, bem como a Identidade
Arquitectónica e Simbólica do Bairro, através do
envolvimento do parceiro FA-UL.
Assim a análise ao tecido
edificado do Bairro levado a cabo pelos operacionais do
Projecto com o apoio do parceiro FA-UL ao nível dos seus
recursos, e da Assoc. Moradores, como agilizador de
processos burocráticos e de informação sobre o edificado.
Auxiliado por ferramentas analíticas, e qualitativas o
diagnóstico numa segunda fase será trabalhado em parceria
com recursos humanos e tecnológicos da FA-UL, de modo a
optimizar o mesmo.
Técnicos operacionais do Projecto, docentes e alunos da
FA-UL, Investigadores, Quercus, Bolsa de Voluntariado do
Projecto “2 de Maio todos os dias”.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Não só se pretende elaborar um documento analítico das
condições do tecido edificado, mas sim propor alternativas
técnicas como resposta às patologias identificadas. Este
documento técnico e de diagnóstico será relevante para o
apuramento de uma realidade habitacional, possível de ser
alterada, pelas entidades competentes.
Como forma de
avaliar o Projecto, será elaborado um relatório no final,
direccionado para os actores e agentes locais e moradores.
Pretende-se perceber o alcance, os objectivos cumpridos e o
desvio dos mesmos. Esta será essencial para perceber a
importância do Projecto, bem como lançar possíveis eixos de
intervenção futuros.
Espera-se continuar a gerar um
interesse académico e de investigação sobre as questões do
território. Elaborar documentos analíticos como base para
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futuras intervenções. Elaborar um estudo completo sobre o
tecido edificado e elaboração de propostas alternativas.
Troca de conhecimentos entre comunidades.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

7790 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
1600
1, 2, 3

Fóruns, Formações e Workshops
A actividade pretende dar continuidade ao trabalho
desenvolvido na Casa Para Todos, que visa o “empowerment”
comunitário, pela transmissão, exposição e debate de
conhecimentos via formações e workshops. Serão focadas
questões pertinentes para os moradores, promovendo a
cidadania e o envolvimento comunitário tal como a
participação pública, em sessões de trabalho e
esclarecimento no espaço público (Act1,4). O trabalho de
proximidade desenvolvido tem sido essencial para o
engajamento comunitário visto que, por variados motivos, o
sentimento de comunidade do bairro encontra-se
enfraquecido. Assim serve o propósito de transmissão de
conhecimento e de coesão social, verificado nas iniciativas
já elaboradas.
Numa óptica de continuidade, pretende-se
completar o workshop de Participação pública, integrando
nesta fase actores e agentes locais, e ainda os moradores
em grupos focais de discussão. Criar-se-á mensalmente um
fórum de exposição de boas e más práticas de Arquitectura e
Urbanismo, como forma de dinamizar o sentido crítico dos
moradores acerca do espaço público e doméstico. Serão
expostos temas como a Saúde e Arquitectura, Conforto
Climatérico, Mobilidade, Gestão de Espaço Público, Higiene
Urbana e Saúde Pública bem como e Práticas do uso do espaço
onde se pretende consciencializar sobre a importância do
bem comum. Apelando à pro-actividade, contemplar-se-á ainda
temas que surjam da comunidade no “Fórum Efervescente”,
composto por ideias pertinentes sugeridas pelos moradores.
Técnicos operacionais do Projecto, Docentes da FA-UL,
GESTUAL-FAUL, Serviços e Pessoal externo (formadores),
u:iclc, Caixinha, Quercus, Bolsa de Voluntariado do
Projecto “2 de Maio todos os dias”.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Com esta actividade espera-se dar continuidade ao trabalho
desenvolvido, no projecto anterior, nas questões da
capacitação comunitária mas também promover a interacção e
troca de conhecimentos mútuos entre a comunidade académica,
especialistas e os moradores, reforçando a coesão
socio-territorial.
No relacionamento entre as actividades
promovidas na Casa Para Todos e na Arquitectura da
Cidadania (Act1), aponta-se para uma complementaridade
abrangente de serviço de emancipação comunitária, de forma
a despertar o interesse e fomentar a sua pro-actividade
para dinâmicas organizativas e de auto-gestão.
7590 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 8, Mês 10
PontualVariado a definir
200
1, 2, 3

Acupuntura Urbana
Pretende-se fruir as dinâmicas de trabalho e sinergias
estabelecidas no anterior Projecto com alguns Dep. da CML,
através de intervenções na zona de hortas e no Largo 13.
Estas intervenções complementam-se pela integração de
metodologias participativas ao Projecto da CML em execução,
de forma a alcançar um espaço mais estimado pelos
moradores, onde estes possam participar activamente
promovendo a melhoria do espaço e da qualidade de vida.
Através da actividade “Planear para Plantar” desenvolvida
no Projecto passado, será elaborado um processo
participativo com o objectivo de implementar o “Planning
for real”, ou seja, o contributo ao desenho e estruturação
das hortas em desenvolvimento com os moradores.
A partir
do trabalho já desenvolvido, em que se verificou a
necessidade de renovar a imagem das placas de identificação
dos lotes, elaborar-se-á um projecto que visa a sua
requalificação, reforçando os laços identitários e
aumentando a autoestima dos moradores. Este Projecto será
alavancado pela parceria com a FA-UL através do curso de
Design.
Desenvolver-se-á micro-intervenções em espaço
público recorrendo às oficinas da “Casa para Todos”,
dinamizando-a e dando continuidade à ponte entre a
comunidade académica e a do Bairro.
Como forma de alargar o
alcance e poder divulgar mensalmente as actualizações do
Projecto, serão criados alguns pontos informativos,
assemelhando-se a Jornais de Parede, com uma componente
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interactiva em alguns locais já definidos.
Recursos humanos

Equipa de Operacionais de Projecto, recurso à bolsa de
voluntariado do Projecto 2 de Maio Todos os Dias, técnicos
do Laboratório de Prototipagem Rápida (LPR)/FA-UL, Docentes
FA-UL, 1 Designer Gráfico, Técnicos especialistas em
Permacultura.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Melhoria da qualidade do espaço e da vida dos moradores
através das intervenções físicas, bem como o envolvimento
fruto dos processos participados. O reforço da auto-estima
através da qualificação da imagem dos lotes (placas com os
números de identificação dos lotes). Um maior alcance
informativo do Projecto, através da criação dos jornais de
parede interactivos. O reforço dos laços comunitários
através de acções conjuntas e cooperativas. Fomentar os
horticultores em fazer recolha diferenciada do lixo
orgânico para produzir o composto orgânico para
fertilização dos talhões hortícolas.
10240 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
PontualVariado a definir
50
1, 2, 3

Eventos Comunitários
No sentido de reforçar a identidade e coesão social dos
moradores pretende-se através da implementação de processos
participativos a realização de actividades de animação
sociocultural em espaços públicos (Act1), apelando ao
envolvimento dos moradores na sua realização, e também na
sua planificação, concretização e registo por fotografia e
vídeo destas e de outras acções previstas no projecto
(dinamização da casa de todos; intervenções em espaços
públicos e acções de formação).
Estas actividades de
animação, festividades (Apresentação do Projecto à
Comunidade; Mundial de Futebol, São Martinho, Carnaval e
Apresentação final do Projecto à Comunidade) enquanto
acções agregadoras de pessoas e grupos sociais distintos,
bem como, a exposição dos produtos produzidos na Oficina da
Casa de Todos, serão alvo de intensa acção de divulgação e
marketing, não só intra-bairro, mas sobretudo no seu
exterior, de modo a atrair outras pessoas ao bairro,
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nomeadamente vizinhos da envolvente e outros lisboetas, e
no final...o que seria um bairro sem festas?
Recursos humanos

Técnicos Operacionais do Projecto, Bolsa de Voluntariado do
Projecto “2 de Maio todos os dias” ou moradores disponíveis
para a organização, promoção e execução dos eventos
agendados.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Incentivo à participação da população local e associações
presentes nas actividades propostas por este programa.
7590 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 10, Mês 11
Pontualcinco
200
3

Colónia de Férias Sénior
Proporcionar tempos e oportunidades de lazer à população
sénior do Bairro, através do conhecimento e estadia em
novos lugares, combatendo fenómenos de isolamento e solidão
provocadas por práticas de sedentarização e de confinamento
ao espaço do Bairro.
A colónia de férias envolverá o
acesso a actividades culturais, de desporto, tais como a
dança, jogos tradicionais, passeios/visitas, promovendo o
convívio e o acesso a zonas balneares e a terapias
alternativas, entre outros.
2 elementos da Direcção da Associação de Actividades
Sociais do Bairro 2 de Maio; 2 elementos da Junta de
Freguesia da Ajuda.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor

Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos séniores, combate
ao isolamento e solidão dos idosos, proporcionar
oportunidades de participação social da população sénior,
concretização de um dos objectivos da Associação de
Actividades Sociais e da Junta de Freguesia da Ajuda.
6500 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mês 3
PontualMês Agosto
60
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)
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

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

25200 EUR

Encargos com pessoal externo

9650 EUR

Deslocações e estadias

3750 EUR

Encargos com informação e publicidade

1550 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2050 EUR

Equipamentos

3425 EUR

Obras

3125 EUR

Total

48750 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora
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Entidade
Valor

Junta de Freguesia da Ajuda
48750 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
Descrição

Faculdade de Arquitectura - UL
Não financeiro
4000 EUR
Recursos humanos especializados (Docentes e alunos), e
tecnológicos (Laboratório de Prototipagem Rápida).
Associação de Actividades Sociais do Bairro 2 de Maio
Não financeiro
500 EUR
2 elementos da direcção técnica da Associação, cedência do
espaço e material da Associação.
Grupo informal u:iclc
Não financeiro
3300 EUR
Recursos Humanos:
Bolsa de voluntários de 22 pessoas 2600eur (actividade
1,2,3,4). Bolsa de voluntários de 7
pessoas - 700eur
(actividade 5).

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

48750 EUR
7800 EUR
56550 EUR
2410
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