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AUGI`S hoje e amanhã!
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Carnide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

GI COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA AUGI DA AZINHAGA DOS LAMEIROS
/ QUINTA DAS CAMAREIRAS

Designação

Crescer a Cores Associação de Solidariedade Social

Designação

Horas de Sonho, apoio à criança e à família, CRL

Designação

ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA RUA PARTICULAR À
AZINHAGA DA TORRE DO FATO (RUA A E RUA B)

Designação

Mãos do Mundo - Associação Juvenil

Designação

GI Arqmob

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

AUGI`S hoje e amanhã!
18. Azinhaga dos Lameiros / Azinhaga da Torre do Fato
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

As AUGI’s evidenciam problemáticas como o desemprego, a
prevalência de uma população envelhecida, crianças e jovens
com insucesso escolar e a inexistência de espaços de
convívio e de encontro entre os moradores. A par destas
questões junta-se a preocupação com as questões de
arquitectura, administrativas e jurídicas com vista à
legalização urbanística das duas áreas. Estas duas AUGI’s
estão há muito consolidadas na Freguesia. No entanto,
existe um desequilíbrio no que diz respeito à existência de
infra-estruturas e serviços nessas zonas. A inexperiência
dos moradores neste tipo de processos de arquitectura e a
complexidade do processo leva à necessidade de um apoio
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integrado e abrangente. É neste sentido que se pretende
desenvolver um projecto inovador de Serviços Mínimos de
Arquitectura coadjuvado com um trabalho integrado e
coerente por diversos parceiros locais. Os Arquitectos
desempenham um papel significativo no melhoramento das
condições de vida das Pessoas e das Cidades, desde que o
acesso aos seus serviços lhes seja possibilitado (quer à
organização de processos de financiamento e de decisão
participada, quer à prática de projecto para intervenções
concretas). Cruzando-se estes pontos, defende-se a ideia de
Serviços Mínimos de Arquitectura que podem ser prestados à
comunidade, que julgamos ter, no momento corrente,
particular pertinência e a única solução à vista no sentido
de se conseguir apoiar efectivamente os processos de
legalização.
Temática preferencial

Espaço Comunitário

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Carnide como projecto-piloto
Tendo como ponto de partida as
AUGI`s de Carnide mas com a perspectiva de vir a servir
toda a freguesia, pretende-se projectar um processo aberto
e participado de identificação das necessidades das pessoas
em matéria de serviços de Arquitectura. Com um conjunto de
associações e grupos comunitários com um papel
significativo na prática de processos participativos, o
Bairro apresenta-se como um lugar privilegiado para a
realização deste processo.
Da parceria entre a Junta de
Freguesia de Carnide e associações locais, o objectivo da
proposta é constituir um Gabinete Técnico Local que possa
prestar Serviços Mínimos de Arquitectura.
Do ponto de vista
da participação, pretende-se que a população de Carnide
possa fazer parte do processo de registo/levantamento de
situações com necessidade de intervenção e na definição dos
critérios de prioridade dessas necessidades. A realização
de actividades para crianças e adultos permitirá a
consciencialização das possíveis áreas de intervenção dos
serviços de arquitectura e a capacitação dos moradores para
a apresentação de situações concretas no Bairro. Este
processo permitirá criar uma rede de necessidades, a sua
prioridade e tipo de financiamento aplicável para a sua
execução, nomeadamente no que a processos de legalização ou
licenciamento diz respeito. Por forma a assegurar a
sustentabilidade da proposta além da realização do programa
pretender-se-á, no fim deste primeiro ano de actividade,
constituir uma cooperativa de prestação de serviços de
arquitectura local.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Sustentabilidade

Criação de dinâmicas comunitárias e participativas no
diagnóstico dos principais problemas e necessidades.
Com o
objectivo de ter um diagnóstico e caderno de encargos dos
principais problemas urbanos e sociais dos moradores,
pretende-se desenvolver um conjunto de iniciativas, que
abarque inclusivamente crianças e idosos, sobre as suas
necessidades mais prementes. Estes processos
desenvolver-se-ão através de metodologias utilizadas em
processos participativos, como assembleias e workshops.
Os
problemas poderão ser da esfera pública como privada, e de
natureza urbanística ou de natureza social.
A construção de dinâmicas participativas é o primeiro passo
para garantir o empowerment, capacidade reivindicativa e
uma cidadania mais activa da comunidade.
O desenvolvimento
de métodos participativos e a sua concretização criam uma
forte dinâmica positiva, consolidando as formas de decisão
democráticas e integradoras, com consequências permanentes
na estrutura social do bairro.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Constituição de um Gabinete Técnico Local de Arquitectura,
incluindo a criação de bolsa de trabalho para prestadores
de serviços.
Não há dinâmicas participativas que resistam à
não concretização das suas decisões. Neste sentido, deverá
começar a ser instalado um Gabinete Técnico Local, a partir
do grupo informal de arquitetos arqmob – ao qual, durante o
período de execução do projecto, se possam vir a associar
outros arquitectos locais no desemprego ou em situação
precária, que acompanhará o processo de discussão e tomará
nas suas mãos o início da concretização técnica de partes
do caderno de encargos definido pela população, junto das
autoridades competentes. Este gabinete desenvolverá os seus
trabalhos mediante o cruzamento do apoio BIP-ZIP e a
comparticipação dos moradores em função do seu estatuto
sócio-económico.

Sustentabilidade

Pretende-se que este gabinete técnico local, no fim do
programa, se possa constituir como uma cooperativa de
arquitectura, entre as várias partes e cidadãos que se
vierem a disponibilizar para participar neste processo. A
cooperativa prestará serviços de arquitectura local, no que
se pretende que seja a instituição garante da
sustentabilidade e durabilidade do projecto.
Esta prática
permite a valorização da experiência dos actores locais na
sua formação específica, durante e após a conclusão deste
programa, sendo a manutenção activa do gabinete técnico
local conseguida através das receitas pelos serviços
prestados em função da comparticipação dos habitantes,
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proporcional aos seus rendimentos familiares.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Resolução dos problemas de legalização dos edifícios e
fogos.
Um dos principais problemas que já se sabe que será
colocado é o facto de uma parte dos edifícios estar numa
zona AUGI e, portanto, em fase de legalização. Adoptando as
mesmas metodologias usadas no Bairro da Prodac Norte e
Prodac Sul, pretende começar a desenvolver-se o processo de
legalização de edifícios e fogos. O único novo factor que
se pretende introduzir, tanto pela quantidade de trabalho
como pelas diferenças sociais existentes no território, é
que os moradores não comparticiparão no processo com um
valor único, mas este valor dependerá das suas condições
sócio-económicas.

Sustentabilidade

Este será um trabalho que não se resolverá num ano, mas que
garante a necessidade de continuidade do programa e da
própria cooperativa.
A legalização dos fogos perdurará ao
longo dos anos e representa uma solução definitiva para o
problema em causa, com efeito positivo permanente na vida
dos moradores.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição
Recursos humanos

Diagnóstico
Levantamento dos principais problemas urbanos e sociais, a
realizar através de inquéritos e sessões participativas.
Junta de Freguesia
2 técnicos do grupo informal de
arquitectos arqmob.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Relatório de diagnóstico das situações urbanas a necessitar
de intervenção e lista de reivindicações das populações
locais que sirva de base para o caderno de encargos.
2500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

200
1, 2, 3

Oficinas para crianças
Divulgação e selecção de crianças para a realização de
workshop, com a duração de uma semana, sensibilizando para
os temas urbanos, de arquitectura e cidadania.
Junta de Freguesia
Associação Mãos do Mundo
2 técnicos do
grupo informal de arquitectos arqmob

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Produção de ideias e conteúdos que possam vir a integrar o
caderno de encargos de análise e soluções para os problemas
urbanos e sociais da comunidade local.
1300 EUR
Mês 2, Mês 3
Semanal
30
1

Elaboração do Caderno de Encargos
Elaboração do Caderno de Encargos com soluções para os
problemas levantados e apresentados por moradores e
diversos parceiros.
Grupo informal de arquitectos arqmob

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

Organização e elencagem do diagnóstico feito e estudos de
viabilidade para a concretização de soluções
3000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Diário
200
1, 2

Bolsa de prestadores de serviços
Abertura de candidatura para constituição de bolsa de
prestadores de serviços locais. Organização da bolsa em
função das necessidades do Bairro.
Junta de Freguesia (divulgação e local)

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Pretende obter-se uma lista de prestadores de serviços que
possam integrar os trabalhos a ser realizados e que,
progressivamente, os possam vir a assumir.
2500 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Diário
20
1, 2

Ponto da situação do projecto
Informação à comunidade sobre o andamento do projecto e
propostas de resolução. Abertura constante à discussão
pública.
Junta de Freguesia
Associação Mãos do Mundo
Grupo informal
de arquitectos arqmob

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor

Sessão Participativa e folheto explicativo. Participação da
comunidade nas decisões de projecto.
2500 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Recursos humanos

Mês 6
Pontual
200
1

Abertura do Gabinete Técnico Local
Informação à comunidade sobre o andamento do projecto e
propostas de resolução. Abertura do Gabinete Técnico Local
para prestação de serviços de arquitectura à comunidade.
Grupo informal de arquitectos arqmob
Bolsa de trabalhadores

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição
Recursos humanos

Criar um espaço ao qual o cidadão possa recorrer para
prestação de serviços de arquitectura a preços sociais.
Criar oportunidades de trabalho para moradores.
9000 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
200
1, 2, 3

Legalizações
Início do processo de licenciamento de edifícios e fogos
por regularizar.
Grupo informal de arquitectos arqmob
Bolsa de trabalhadores

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor

Levantamento, desenho, preparação e entrega de processos de
licenciamento.
10200 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8
Descrição

Recursos humanos

Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Diário
200
1, 2, 3

Augis- Passado, Presente e Futuro
Pretendemos valorizar o contributo dos idosos para a vida
social e comunitária, evitar o isolamento criando redes de
entre-ajuda.
1) AUGI Passado: Encontros entre moradores da
AUGI, partilha de histórias de vida, histórias da AUGI,
vivências e tradições, alterações físicas do espaço,
evolução tecnológica através das Oficinas da Memória. 2)
AUGI Presente: Fomentar criação de rede de suporte e entre
ajuda entre séniores e vizinhos estreitando os laços de
proximidade, partilha de interesses comuns através das
Oficinas de Interesses. 3)AUGI Futuro: Apoio ao acesso a
serviços online, criação de uma rede de aprendizagem
intergeracional através de uma rede social fechada com
jovens de uma escola local. Após criada a rede os séniores
com apoio poderão publicar as histórias recriadas na
Oficina da Memória sobre os próprios e sobre a vivência na
AUGI, partilhar actividades ou desafios para os vizinhos
mediante áreas de interesse, lançar desafios ao grupo de
jovens da escola local e os mesmos ao grupo sénior
fomentando a partilha e trabalhando a estimulação
cognitiva. Pretende-se ainda proporcionar aos idosos
envolvidos, em sistema de actividades intergeracionais, a
aprendizagem de novas tecnologias e o restabelecimento do
contacto com familiares distantes, designadamente com
recurso ao Skype, promovendo, assim, a prevenção da saúde
mental nesta população-alvo, nomeadamente, a diminuição do
isolamento e da depressão.
2 técnicos da Cooperativa Horas de Sonho

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Identificação de 3 áreas de interesse dos séniores e apoio
à criação de grupos informais de entre-ajuda e partilha de
interesses com liderança dos próprios; 70% dos séniores que
estão presentes nas oficinas de memória (actividade de
estabelecimento de relação) integram as actividades
posteriores; 70% dos séniores adquirem competências para
gerir a rede social fechada; o lançamento de desafios,
partilha de histórias e articulação com a escola local
inicia com apoio técnico e autonomiza-se com continuidade
de gestão do técnico à distância.
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Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9
Descrição

Recursos humanos

4500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
25
1

Caravana da Cidadania
Deslocações da Caravana da Cidadania, auto-caravana da
Junta de Freguesia, às AUGI`s.
Espaço de apoio, informação,
de encontro e de dinamização
das actividades em virtude de
no território não existirem
estruturas para este fim.
1 Técnico da Junta de Freguesia
1 Técnico da Crescer a
Cores

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 10
Descrição

Recursos humanos

Realização de atendimentos descentralizados à população.
5000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
200
1

Espaço ZIP NET
Espaço destinado à população em geral mas em particular à
população idosa e juvenil. Utilização livre e gratuita de 6
computadores instalados na Caravana da Cidadania e
colocados à disposição da população com ligação à internet.
1 técnico da Junta de Freguesia
1 técnico da Crescer a
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Cores
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 11
Descrição

Recursos humanos

Utilização assídua de, pelo menos, 10 moradores.
3500 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
50
1

ESPAÇO ZIP LEITURA
Destinado à população em geral mas em particular à
população mais idosa onde diariamente será possível a
leitura de jornais, revistas e de algumas outras
publicações. Pretende-se ainda dar resposta a um conjunto
de pessoas que se encontram em situação de desemprego e que
podem, de forma gratuita, consultar os Classificados e
receber apoio e motivação para a procura activa de emprego.
1 técnico da Junta de Freguesia

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 12
Descrição

Utilização assídua de, pelo menos, 15 moradores
3000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
50
1

ESPAÇO ZIP AJUDA!
Espaço de apoio descentralizado no âmbito administrativo e
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jurídico para apoio aos processos de legalização das duas
AUGI’s.
Recursos humanos

1 técnico da Junta de Freguesia
1 advogada em atendimento
descentralizado

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 13
Descrição

Recursos humanos

Utilização assídua de, pelo menos, 5 moradores
3000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
100
1

Conselho de Parceiros
Reunião mensal envolvendo todas as entidades parceiras do
projeto com o objetivo de coordenar todo o trabalho,
avaliar o projeto de uma forma permanente, redefinir
prioridades e auto-formar dada a interdisciplinaridade dos
intervenientes.
Todos os elementos das entidades parceiras e promotora
envolvidas no projeto

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Capacitação de agentes locais para o trabalho comunitário
em parceria
0 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
25
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
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

12500 EUR

Encargos com pessoal externo

34500 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

0 EUR
3000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

0 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Carnide
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade

ARQMOB
Financeiro
900 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
AUGi - Az. Lameiros
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Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor

Financeiro
900 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
AUGI - Torre do Fato
Não financeiro
900 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Crescer a Cores
Não financeiro
900 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Cooperativa Horas de Sonho
Não financeiro
900 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Associação Mãos do Mundo
Não financeiro
900 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Crescer a Cores
Não financeiro
900 EUR
2 elementos da entidade ligados ao projeto (15 horas /mês x
12 meses x 5 euros)
Junta de Freguesia de Carnide
Não financeiro
10800 EUR
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição

3 tecnicos da autarquia a 25% do seu tempo (12 meses X 300
euros X 3 técnicos)

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

17100 EUR

Total do Projeto

67100 EUR

Total dos Destinatários

1500
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