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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Campolide

Designação

Santana Futebol Clube

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Viver Campolide

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

L.C.D. Bela Flor
13. Bela Flor
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O Bairro da Bela Flor é constituído por uma população com
poucas habilitações académicas e trabalhos precários, o que
conduz a uma demonstrada pouca auto estima e ambição.
Segundo dados do INE, 29% da população possui apenas o 1º
ciclo do ensino básico, uma grande parte dos seus
habitantes. Jovens e idosos representam cerca de 50% da
população residente (Censos 2011), sendo necessário actuar
relativamente a estas faixas etárias. A comunidade vive
encerrada em si própria, possuindo poucas opções relativas
a actividades de lazer, cultura e desporto, ocupando
espaços muitos deles em más condições ou em abandono,
conduzindo a comportamentos de risco e a exclusão social. O
Bairro não possui qualquer equipamento ou espaço onde a
comunidade possa conviver, praticar desporto ou partilhar
momentos de lazer e experiências de vida. Esta situação é
transversal a todas as faixas etárias, com especial enfoque
nos jovens e nos idosos.
Incluído na Carta do BIP/ZIP na
condição de Outros/Mistos, o Bairro da Bela Flor, entre
outros questionados, demonstra uma forte preocupação pela
desocupação e isolamento dos idosos, pelo que se torna
pertinente actuar no sentido de erradicar estas situações,
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visto não existir nenhum tipo de serviço destinado a este
público alvo. Destacada ainda na Carta BIP/ZIP está a
preocupação da população no que diz respeito à existência
de Espaços Verdes. O presente projecto irá dar origem a um
novo espaço com arvoredo e prado florido, bem como
equipamentos de lazer.
Temática preferencial

Espaço Comunitário

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Objectivo geral

O projecto L.C.D. visa essencialmente a criação de um
espaço público que permita realizar actividades de lazer,
cultura e desporto. Pretende-se valorizar a coesão social e
promover momentos de partilha dentro do Bairro, valorizando
o papel da comunidade. Para isso, serão criadas condições
que permitam potenciar a ocupação de tempos livres de forma
gratuita e comunitária.
O projecto conta com o
envolvimento directo da colectividade local Santana Futebol
Clube, reconhecida na comunidade como um importante elo de
ligação entre a população e a vida desportiva e cultural do
Bairro. É através desta colectividade que muitas vezes a
população se reúne, se encontra e expressa as suas
preocupações e anseios.
O L.C.D. Bela Flor caracteriza-se
pela criação de um espaço de lazer equipado com espaços
verdes destinados a eventos culturais, zonas de repouso com
mobiliário urbano, zonas verdes com ensombramento,
equipamento de manutenção que permita a prática desportiva
ao ar livre e um local destinado a jogos tradicionais
(malha, chinquilho, etc.). Como complemento a este espaço,
vai ainda ser criado um local destinado a estacionamento de
viaturas. O projecto pretende atingir todas as faixas
etárias residentes no Bairro, criando um espaço onde seja
possível o convívio intergeracional.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Proporcionar a existência de uma estrutura comunitária ao
ar livre que permita promover a prática desportiva, o
encontro intergeracional e a animação do Bairro através de
demonstrações desportivas, eventos culturais e encontros
informais de moradores. Pretende-se ainda que este espaço
venha a ser, pela sua localização, um local de agregação da
comunidade, promovendo um aumento da qualidade de vida dos
agregados familiares residentes no Bairro e diminuindo a
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tendência a sedentarismo da população.
Sustentabilidade

O espaço a ser construído irá perdurar no tempo, pelo que a
sua sustentabilidade formal está garantida. A própria
comunidade sente a necessidade de um espaço colectivo de
convívio, que sirva de ponto de encontro de todas as faixas
etárias existentes no Bairro. A comunidade irá igualmente
ser sensibilizada par os cuidados a ter com o espaço, tendo
como objectivo contribuir para a formação cívica da
população.
O envolvimento da colectividade Santana Futebol
Clube é de grande importância, visto ser um elemento
construtor da comunidade e, por isso, diminuir a prática de
vandalismo no local.
A manutenção do espaço será efectuada
e garantida pela Junta de Freguesia de Campolide ao longo
do tempo após o termo do projecto.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Desenvolver o espírito de participação e de decisão da
população em torno do seu Bairro, através de instrumentos
comunitários de construção de vontades comuns.
Envolver a
população na participação na vida activa, através da
resposta a inquéritos que irão ser realizados, com o
objectivo de perceber que tipo de actividades a comunidade
prefere ter no seu Bairro, demonstrando que as suas
vontades são ouvidas e concretizadas.
A população será
igualmente auscultada com o objectivo de encontrar
potenciais artistas no seio da comunidade, que possam
participar nas actividades previstas.
Proporcionar eventos
culturais, lúdicos e desportivos a uma população que até
agora se encontrava esquecida e de costas voltadas para
este tipo de iniciativas. À medida que as actividades se
desenrolem, pretende-se igualmente dar a conhecer novas
modalidades desportivas, novos movimentos culturais e novos
estilos musicais, entre outros, para os quais a população
não estaria disponível ou não teria acesso de outra forma.
Participação de, pelo menos, 200 pessoas de várias faixas
etárias por evento realizado, envolvendo várias entidades
do Bairro e de fora dele, de âmbito desportivo, cultural e
lúdico.
Espera-se que, no final do projecto, a própria
comunidade se envolva e se una no intuito de continuar a
realização esses mesmos eventos, com a colaboração do
Santana Futebol Clube.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Criação de Espaço Verde
Recuperação de um espaço expectante do Bairro da Bela Flor
votado ao abandono, que reúne condições quer topográficas,
quer de localização, para a criação de um espaço verde
dedicado ao convívio, junto a uma zona de elevada
circulação pedestre e rodoviária.
O local verá a sua
cotação transformada por forma a ser qualificado como de
enquadramento residencial, sendo dotado de espaços verdes
preparados para a realização de eventos e zonas de sombra,
bem como de todo o material necessário para a utilização do
mesmo, como papeleiras, pilaretes, etc. Irá ainda ser
preparado o terreno para a colocação de mobiliário urbano e
equipamentos lúdicos por parte do Santana Futebol Clube.

Recursos humanos

2 técnicos da Junta de Freguesia de Campolide
1 responsável
do Santana Futebol Clube

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

- criação de mais um espaço verde no Bairro;
- criação de
um espaço de união intergeracional;
- reabilitação de um
espaço agora desocupado e que, actualmente, serve de
depósito de resíduos por parte da população residente.
24890 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Diário
1969
1

Pavimentação e Equipamentos
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Descrição

Recursos humanos

Criação de um espaço de parque de estacionamento nas
imediações do Santana do Futebol Clube, bem como dotação do
espaço reabilitado pela Junta de Freguesia de Campolide de
máquinas de manutenção, zonas de estar com mobiliário
urbano e locais para a prática de actividades lúdicas.
tradicionais.
Desta forma, estarão reunidas todas as
condições para trazer um elevado número de pessoas àquele
espaço.
2 técnicos da Junta de Freguesia de Campolide
1 responsável
do Santana Futebol Clube

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

- promoção de práticas desportivas;
- promoção de momentos
de convívio e confraternização por parte da população
idosa;
- aumento do número e da qualidade de momentos de
partilha e agregação da comunidade.
- melhoria das
acessibilidades rodoviárias ao Bairro, através do parque de
estacionamento.
23910 EUR
Mês 5, Mês 6
Diário
1969
1

Inquérito à População do Bairro
Realização de um inquérito fechado à população do Bairro,
com o intuito de questionar a mesma sobre quais as
actividades de lazer, cultura e desporto desejam ver
acontecer no espaço construído nas actividades 1 e 2. Este
inquérito servirá para conseguir dar respostas assertivas
às vontades da população, envolvendo-a directamente no
processo de decisão sobre a animação colectiva do Bairro.
Servirá igualmente para questionar a população sobre
potenciais artistas residentes e/ou oriundos do Bairro,
para que estes possam ter uma maior visibilidade junto da
sua população.
2 técnicos Junta de Freguesia de Campolide
1 consultor da
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Associação Viver Campolide
1 responsável do Santana Futebol
Clube
Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

- Grande participação da população;
- Concretização de
desejos da população;
- Envolvimento da comunidade por
forma a que exista uma maior ocupação do espaço construído.
- Trazer ao Bairro iniciativas culturais e desportivas.
0 EUR
Mês 3, Mês 4
PontualUma vez
1969
2

Eventos Comunitários
Realização de seis eventos, a uma periodicidade mensal, de
âmbito cultural, de lazer e de desporto. Estes eventos têm
como objectivo proporcionar à população momentos de bem
estar, lazer, partilha e conhecimento. É ainda desejo que
estes eventos abram o Bairro à cidade de Lisboa, dando a
conhecer as suas qualidades e mais valias, tornando a Bela
Flor mais conhecida e apetecível a residentes externos ao
Bairro.
Esta actividade é dotada de um carácter social e
comunitário, servindo de base a uma maior coesão da
população residente no Bairro.
1 responsável do Santana Futebol Clube;
1 consultor da
Associação Viver Campolide;
1 técnico da Junta de Freguesia
de Campolide.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

- Maior animação do Bairro;
- Promoção do sentido de
pertença;
- Promoção de união intergeracional;
- Abrir o
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Bairro à cidade de Lisboa;
- Promover novos estímulos
culturais e desportivos à população;
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

0 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
1200
2

Aniversário Santana Futebol Clube
Comemoração do 96º aniversário da colectividade, que
contará com diferentes momentos de agregação social ao
longo do dia.
Realização de uma corrida de atletismo pela
Freguesia, envolvendo não apenas a comunidade do Bairro,
mas igualmente da Freguesia e da cidade de Lisboa, com
respectiva entrega de medalhas aos vencedores.
Promoção de
um almoço/convívio onde estarão presentes sócios do clube,
residentes no Bairro e visitantes.
Realização de um momento
musical, que contará com a presença de artistas da
Freguesia e/ou da cidade de Lisboa.
2 técnicos Junta de Freguesia de Campolide
1 consultor
Associação Viver Campolide
3 responsáveis do Santana
Futebol Clube

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

- Envolvimento da comunidade no aniversário da
colectividade;
- Promoção de um ambiente que proporcione
momentos de convívio, partilha e diversão;
- Dar maior
visibilidade à colectividade para o exterior do Bairro e da
Freguesia;
- Promover a prática desportiva.
1000 EUR
Mês 9
PontualUma vez
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

500
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

1 técnico da Junta de Freguesia de Campolide
800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 técnico da Junta de Freguesia de Campolide
800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

3 responsáveis do Santana Futebol Clube
432

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

1 consultor da Associação Viver Campolide
480

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)
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Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

0

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

0

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

5638

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

4
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

0

1000

Nº de destinatários desempregados

163

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

461

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

370

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

1

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

1
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Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

0 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

200 EUR

Encargos gerais de funcionamento

800 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

48800 EUR

Total

49800 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Campolide
24890 EUR
Santana Futebol Clube
24910 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio

Junta de Freguesia de Campolide
Não financeiro
11200 EUR
Cedência de dois técnicos a tempo parcial para
acompanhamento do projecto.
Associação Viver Campolide
Não financeiro
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Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

3360 EUR
Cedência de um consultor a tempo parcial para
acompanhamento do projecto.
Santana Futebol Clube
Não financeiro
4320 EUR
Cedência de três responsáveis a tempo parcial pelo Santana
Futebol Clube
Junta de Freguesia de Campolide
Não financeiro
2500 EUR
Apoio da Junta de Freguesia de Campolide no âmbito de
florestação do Espaço Verde criado, bem como na colocação
de pilaretes e papeleiras no local intervencionado.
A
Junta de Freguesia de Campolide encarrega-se ainda dos
encargos relativos ao inquérito a realizar à população do
Bairro.

TOTAIS
Total das Actividades

49800 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

21380 EUR

Total do Projeto

71180 EUR

Total dos Destinatários

7607
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