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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Grupo Recreativo e Cultural Onze Unidos

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Parque Multi-jogos do Ourives
9. Ourives / Estrada de Chelas
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

No Bairro Municipal da Quinta do Ourives não existem
equipamentos destinados à prática de várias modalidades
desportivas e de ocupação de tempos livres da população
infanto-juvenil. Esta é uma necessidade que a população
deste bairro tem vindo sempre a manifestar junto dos órgãos
próprios. A prática de várias modalidades desportivas por
parte da população infanto-Juvenil do Bairro Municipal da
Quinta do Ourives traduz-se numa forma concreta de dotar
esta específica faixa etária desta Comunidade de regras,
condutas e competências essenciais (Espírito de Grupo,
Espírito Coletivo e de entreajuda, Esforço e Dedicação)
para o seu desenvolvimento pessoal e social. A prática de
várias modalidades desportivas por parte da população
infanto-juvenil da comunidade do Bairro Municipal da Quinta
do Ourives poderá igualmente ser uma forma de encaminhar as
crianças e jovens deste bairro para atividades positivas,
fazendo-se assim uma prevenção eficaz contra determinados
tipos de comportamentos desviantes originadores de
situações de exclusão social.
Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
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Objectivo geral

Cientes dos problemas supra expostos, a Junta de Freguesia
do Beato em conjunto com outros agentes locais procura dar
resposta a todo um conjunto de problemas sociais que
afectam as crianças e jovens pertencentes à Comunidade do
Bairro Municipal da Quinta do Ourives. A instalação de um
parque Multi-jogos é um equipamento desportivo de carácter
social vital para que as crianças e jovens deste Bairro
possam praticar um conjunto de atividades desportivas fora
de um contexto competitivo, em que o objectivo principal da
prática desportiva não seja o ganhar, mas sim o participar
de forma individual e/ ou colectiva na prática de várias
modalidades desportivas fundamentais e essenciais para um
desenvolvimento pessoal e social das crianças e Jovens do
Bairro Municipal da Quinta do Ourives.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Sensibilizar as Crianças e Jovens residentes no Bairro
Municipal da Quinta do Ourives para a Prática Desportiva
enquanto impulsionadora da adoção de estilos de vida
saudáveis, requalificando-se um determinado espaço público
através da instalação de um Parque Multi-jogos.
A interiorização de valores relacionados com a manutenção
de um estilo de vida saudável por parte das crianças e
jovens residentes no Bairro Municipal da Quinta do Ourives,
valores, que são fundamentais para o Crescimento Saudável e
Sustentável destas crianças e Jovens, originando-se num
futuro próximo, cidadãos que respeitem as regras básicas de
convivência e coexistência numa comunidade. A prática de
modalidades desportivas não enquadradas em contexto
competitivo, de cariz Coletivo ou Individual, poderão dotar
estas crianças e jovens de valores e regras essenciais para
outros aspectos determinantes para a sua vida
(Social/Profissional).

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Incentivar as crianças e jovens residentes no Bairro
Municipal da Quinta do Ourives a cuidarem e a estimarem
este equipamento (Parque Multi-jogos) e o espaço público em
geral no Bairro Municipal da Quinta do Ourives.

Sustentabilidade

Conseguindo-se fazer com que as crianças e jovens do Bairro
Municipal da Quinta do Ourives estimem e cuidem este
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equipamento (Parque Multi-jogos), automaticamente está-se a
fazer com que estes ganham valores de sentimentos de
pertença a uma comunidade, incutindo-se ao mesmo tempo um
grau de responsabilidade para com a preservação do espaço
público que é de todos os residentes do Bairro Municipal da
Quinta do Ourives e de todos aqueles que por motivos
pessoais, sociais e profissionais frequentam ou passam por
este Bairro. O desenvolvimento de valores relacionados com
o respeito e preservação do espaço público é essencial para
que estas crianças e jovens cresçam, não replicando na
idade adulta determinados tipos de comportamentos nocivos
ao nível da preservação e manutenção de futuros
equipamentos, sejam estes instalados a partir de
financiamentos do Programa BIP/ZIP ou de outros programas
específicos da Câmara Municipal de Lisboa. Este é o factor
de sustentabilidade mais preponderante deste projeto em
questão.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Instalação de Parque Multi-jogos
Requalificar um espaço público que se encontra na Rua Dr.
Manuel Espírito Santo junto ao início da Rua António
Joaquim Anselmo entre o Bairro Municipal da Quinta do
Ourives e a Estrada de Chelas, fazendo com que este seja
requalificado através da instalação de um Parque
Multi-jogos.
Técnicos (as) especializados neste tipo de intervenções
relacionadas com a instalação deste tipo de equipamentos em
espaço público.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Com esta intervenção no espaço público pretendemos fazer
com que as crianças e Jovens do Bairro Municipal da Quinta
do Ourives desenvolvam hábitos e estilos de vida saudáveis
originadores de um ambiente social saudável no meio
envolvente. Prática de todo um conjunto de modalidades
desportivas (Futebol, Andebol, Voleibol, Basquetebol entre
outros jogos), sejam elas de cariz colectivo ou individual,
enquadradas num Espírito não competitivo que vise apenas a
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prática do Desporto como um fim em si mesmo.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

46000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7
Mensal
250
1, 2

Ações de Sensibilização
Desenvolvimento de ações de sensibilização junto de
crianças e jovens residentes no Bairro Municipal da Quinta
do Ourives com o objetivo de os consciencializar para a
preservação do espaço público existente no seu Bairro.
Estas ações de sensibilização poderão ser desenvolvidas no
Grupo Recreativo e Cultural “Os onze Unidos”. Poder-se-á
também desenvolver uma articulação com o CAF da EB1 da
Madredeus no âmbito destas ações de sensibilização.
Técnico (a) da Comissão Social de Freguesia do Beato

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

A participação das crianças e jovens do Bairro Municipal da
Quinta do Ourives nesta ações de sensibilização irá fazer
com que estas comecem a interiorizar valores relacionados
com a preservação do Espaço Público e com o cuidado que
devem ter na utilização e manuseamento de equipamentos que
são instalados no espaço público por várias entidades, tais
como: Junta de Freguesia do Beato, Câmara Municipal de
Lisboa ou outro tipo de entidades que intervêm no Espaço
Público da Freguesia do Beato.
4000 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
PontualPeriodicidade Bimensal
150
1, 2

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

2000 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1000 EUR

Equipamentos

1500 EUR

Obras

45000 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia do Beato
50000 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

50000 EUR
0 EUR
50000 EUR
400
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