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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação

Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Casa das cenas

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Dar EsPasso à Coesão
60. Coop. Rua João Nascimento Costa / Carlos Botelho
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Esta Candidatura/projeto é parte da estratégia operacional
global concertada entre cinco territórios BIP/ZIP (46, 47,
57, 59 e 60), cuja comunidade local (moradores, tecido
institucional público e privado, associativo de base local
e da sociedade civil) articula e colabora desde 2010. O
Espaço Publico do BIP/ZIP 60 já foi alvo de ações de
requalificação ao abrigo do Programa BIP/ZIP (Edições 2011
e 2013), resultantes de diagnóstico prévio e participado
com o objetivo de qualificar o ordenamento do espaço
público, tendo sido executados: a construção de passeios,
canteiros e recreio infantil, limpeza, desmatação e
plantação de prado-sequeiro no Talude, construção de muro
de suporte de terras (na continuação de outro muro
construído pelos moradores dos blocos. Apesar destas ações
que já tiveram impacto neste bairro (manutenção dos
canteiros pelos moradores e o reduzir de lixo no Talude),
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alguns blocos implementaram uma gestão de condomínio. No
entanto, existe uma parte de vivendas neste bairro que do
ponto de vista sociocultural é conflituante e cuja
requalificação do espaço público em falta é o Objecto da
presente candidatura pois irá rematar o esforço iniciado e
continuado, potencializador da convivência para a coesão
social. Entendemos que é necessário continuar com as
intervenções em espaço público na Rua Carlos Botelho para
que se consiga atenuar/minimizar/solucionar algum tipo de
conflito e tensão que ocorrem no interior desta comunidade.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Espaço Comunitário
Adultos (população em idade ativa)Comunidade e Coesão
Social
Na continuidade do Diagnóstico Local e do processo de
regeneração do ambiente social (convivência social) por via
da requalificação urbanística que tem vindo a dar lugar
desde 2011 no território BIP/ZIP 60. Este projeto pretende
concluir o que foi iniciado em projetos BIP/ZIP anteriores.
Pretende construir uma área de convívio e de lazer em
prado-sequeiro, limpando e desmatando, colocando-se
mobiliário urbano adequado e fazendo ensombramento,
necessitando-se de terraplanar uma área de 50 a 70 m2. Este
Projeto conta com a participação (Parceira) do Vitruvius
FABLAB e da Casa das Cenas, pretendendo-se assim ações com
recurso ao que a cidade oferece, procurando aliar-se
inovação, arte, design e materiais "Low cost" para "fazer
lugar" nos locais de Lisboa. Esta parceria, ciente da
importância da relação entre espaço público e coesão social
prossegue a implementação de resposta às necessidades de
requalificação do espaço expectante que ainda persistem no
enquadramento paisagístico das Cooperativas ex-saal,
encontrando e criando colaborativamente as respostas que
desenvolvam uma intervenção em espaço público aumente a
coesão social entre a população residente com diferenças
socioeconómicas, mas sobretudo, com uma presença cultural
significativa da comunidade cigana residente. Queremos
requalificar um espaço sem uso funcional, baldio e de
acesso à EB1 Eng. Duarte Pacheco, potenciando-se a
regeneração do ambiente local e social. Requalificando-se o
espaço, pretende-se posteriormente o desenvolvimento de
atividades/eventos com a finalidade de (re)unir a
Comunidade. Com o fim último de "Fazer Lugar", este projeto
é mais um passo entre outros para resolver dois problemas
crónicos: um, de despejo ilegal de entulhos e outro, de
estacionamento desordenado com consequências para o
bem-estar e qualidade de vida de toda a população
residente.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Sustentabilidade

Requalificar duas áreas expectantes para a promoção da
convivência
e coesão social e cultura local das
Cooperativas "Ex-SAAL" da Freguesia do Beato.
O envolvimento previsto da população local na selecção de
propostas pretende gerar apropriação do mesmo com vista ao
seu usufruto e preservação futura numa lógica de
"desenvolvimento sustentável deste projeto e de futuras
intervenções em espaço público neste território BIP/ZIP.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Contribuir para relações de vizinhança e convivência mais
saudáveis entre população com diferentes "backgrounds"
culturais.
A qualificação do espaço público com a diversidade da
participação da comunidade local contribui para o
desenvolvimento de interacções que diminuam as situações de
conflitualidade social latente neste território BIP/ZIP.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Requalificação de Espaço Público
Requalificar o terreno baldio localizado nas traseiras das
Vivendas (Cooperativas Ex-SAAL) localizadas em frente ao
bloco 8 da Rua Carlos Botelho, modelando-se as terras para
construção de um parque de estacionamento ordenado,
delimitado por estacas de madeira e pedra embutida que
impeçam o contínuo despejo de entulhos de obras.
Mão de obra especializada neste tipo de intervenções em
espaço público.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Parar com o Vazadouro de entulho de obra, organizando-se o
sistema de parqueamento no Bairro, evitando-se o
estacionamento em cima dos passeios que gera prejuízo para
a mobilidade dos moradores e manutenção dos canteiros por
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si criados dentro de um Espírito Comunitário.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

30000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Pontual
150
1, 2

Requalificação de Espaço Expectante
Requalificação do espaço expectante paralelo ao bloco 8 da
Rua Carlos Botelho e ao acesso pedonal à EB1 Eng. Duarte
Pacheco. Pretende-se construir uma área de lazer e de
convívio junto ao caminho pedonal de acesso à EB1 Eng
Duarte Pacheco, fruto de uma necessidade identificada pelos
residentes das Cooperativas Ex-SAAL, também convida à
frequência e usufruto do lugar (requalificado) pela
população do Bairro Municipal da Carlos Botelho e da área
urbana consolidada da Picheleira/casal do Pinto, podendo
servir a população escolar local. Cerca de 50 a 70 m2 deste
espaço expectante serão modelados para construir uma zona
de estadia com mobiliário urbano (bancos e mesas de
piquenique) com ensombramento, sendo a restante área
preenchida com Prado-sequeiro e outro tipo de vegetação que
embeleze o local, oferecendo-se um lugar de qualidade, de
design e a baixo custo às populações envolvidas e a
abranger.
Mão de Obra especializada neste tipo de Intervenções em
Espaço Público.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Pretende-se criar uma zona de estadia inovadora, artística,
alegre, com uma qualidade estética e visual que estimule o
usufruto e a frequência do lugar por parte da comunidade
residente local e da zona envolvente, melhorando a sua
convivência, o seu sentimento de pertença e identidade ao
Lugar.
Para este efeito serão avaliados junto da
população local os efeitos imediatos nas rotinas da
população através da requalificação do objeto deste
Projeto.
20000 EUR
Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

250
1, 2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de Acompanhamento ao Projeto BIP/ZIP da JF do Beato
1

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

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

2

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

2

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

50

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

250

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
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doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

70

Nº de destinatários desempregados

70

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

40

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

100

Nº de destinatários imigrantes

20
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

4

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

2

Nº de intervenções no espaço público

2

Nº de publicações criadas

4

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

1

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

1300 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4200 EUR
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Equipamentos

20000 EUR

Obras

24500 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato
25000 EUR
Junta de Freguesia do Beato
25000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

TOTAIS
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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