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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia do Lumiar

Designação

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ISU - Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

JardinARTe
22. Alta de Lisboa Sul
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A Alta de Lisboa é constituída por uma população com cerca
de
32 000 habitantes, com uma elevada heterogeneidade
social. Desde a sua construção até ao presente sempre
apresentou problemas ao nível da coesão social, sendo um
território onde coabitam duas realidades distintas, os
habitantes de realojamento e os de venda livre, que apesar
de partilharem o mesmo território geográfico, têm relações
pouco próximas ou quase inexistentes. Sendo uma área
recentemente requalificada denota-se ausência de sentimento
de apropriação e de pertença ao território, criando
ausência de identidade na população e consequente
desmotivação em manter o espaço público comum ordenado.
Desta forma, é facilmente reconhecível a existência de
espaços verdes degradados adjacentes aos lotes de habitação
tornando-se locais sombrios e inóspitos, não permitindo a
convivência sã da população local. A esta problemática
acresce o facto deste ser um território caraterizado por
elevada taxa de desemprego e desocupação dos jovens, que
nos orienta para a realização de atividades que
possibilitem, não só a melhoria significativa do bem-estar
comum mas também o possível aumento dos rendimentos
familiares e a capacitação, através de ações de formação,
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que poderão levar à criação de auto-emprego. Vários
moradores expressaram à AVAAL e a outras associações
locais, uma grande preocupação com estas situações de
degradação pública, mostrando-se disponíveis em colaborar
numa intervenção junto dos seus lotes.
Temática preferencial

Espaço Comunitário

Destinatários preferenciais

Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Aumentar a intervenção ativa dos residentes junto dos seus
lotes, no sentido de melhorar o ambiente que os rodeia e,
consequentemente, a sua qualidade de vida, aumentando o
sentimento de pertença ao Bairro. Este projeto pretende ser
uma resposta à falta de ocupação e desemprego de alguns
residentes da Alta de Lisboa. O aumento das qualificações
criará possibilidades de emprego, permitindo aos formandos
prestar serviços a entidades como os condomínios da Alta de
Lisboa, das Juntas de Freguesia ou mesmo da Câmara
Municipal de Lisboa. Esta bolsa serviços, poderá vir a ser
contratada, a preços competitivos, o que permitirá à
população local, conhecedora das carências do território,
encontrar oportunidades de aumentar os seus rendimentos.
Estas intervenções de proximidade complementarão a
intervenção da Administração Central e Local, sendo uma
forma de mobilização da população residente. O projeto
JardinARTe, consiste em intervenções no espaço público
urbano que provocam um efeito positivo não só no local, bem
como nas pessoas que participam na sua requalificação e
usufruem do mesmo no seu quotidiano. Para tal o projeto
começará por um levantamento das situações de intervenção
prioritária, desenvolvendo-se com a implementação de ações
de formação, ações de requalificação e manutenção de
espaços verdes, criação de um pacote de serviços verdes e
ações de sensibilização para a ecologia cívica. Será
essencial identificar e criar um núcleo de pessoas
motivadas para a intervenção (Mediadores Verdes), que
incentivarão os seus vizinhos a participarem nas ações de
requalificação. Indispensáveis serão os momentos de
formação, que levarão ao aumento das competências dos
residentes, permitindo-lhes intervir e futuramente manter
os espaços. Pretende-se aplicar este conceito promovendo a
participação direta da população local, tanto no
diagnóstico como na sua operacionalização e usufruto dos
resultados finais, contribuindo assim para um aumento do
sentimento de pertença ao bairro.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Requalificação e Manutenção de Espaços Verdes. Melhoria das
condições dos espaços exteriores contíguos aos lotes,
através de intervenções diretas e pontuais, mas permanentes
, que visem aumentar a harmonia e qualidade de vida no
Bairro, não só através de trabalho voluntário como também
com a possível criação rendimento extra.

Sustentabilidade

Através das ações de formação previstas no projeto serão
transmitidas competências à população local que lhe
permitirão fazer a manutenção dos espaços verdes de forma
autónoma e ainda transmitir esse conhecimento aos mais
próximos. Em complemento, terão à disposição um kit-garden
com os equipamentos e ferramentas indispensáveis à
manutenção de espaços verdes, que poderão requisitar sempre
que precisarem. Importa realçar, a mais-valia que a AVAal
traz à dinamização deste tipo de ações com a partilha do
seu conhecimento. Sendo uma referencia na criação da agenda
verde da Alta de Lisboa, a AVAal idealizou, projetou e
construiu o Parque Agrícola da Alta de Lisboa, sendo
inovadora na criação da primeira horta acessível do País,
tendo vasta experiência na dinamização de ações de
voluntariado, sensibilização ambiental, promoção da
ecologia cívica, workshops e palestras. Estas experiências
e o enraizamento no território, desde 2009, permitem à
AVAal manter relações de proximidade com os moradores
conducentes a uma crescente e duradoura consciencialização
ecológica e cívica.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Qualificação e Aumento dos Rendimentos Extra.Qualificar as
pessoas envolvidas no projeto, em situação desemprego, para
as áreas da jardinagem, levando a uma maior valorização
ambiental, capacitando-as para novas oportunidades de
entrada no mercado de trabalho, potencializando o aumento
dos rendimentos extra e fomentando a criação de
auto-emprego.

Sustentabilidade

Com a capacitação, aumento de competências e qualificações
aumenta a janela de oportunidades socio-profissionais,
promovendo o empreendorismo e a criação de auto-emprego. A
partir da criação de um pacote de serviços verdes por parte
da AVAal, permitirá uma maior facilidade de contato com os
novos clientes do que seria espectável a título individual.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
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Actividade 1

Mobilização

Descrição

Mobilização e identificação de pessoas a integrarem o
projeto, sendo elas possíveis contratações do projeto e
voluntários locais que contribuam ao longo do mesmo. A
informação sobre o projeto e recrutamento será feita
através de uma campanha de divulgação com afixação de
cartazes, via site e e-mail, com a realização de reuniões
para explicação do projeto e convites a pessoas já
identificadas.

Recursos humanos

Técnico da AVAal, Técnico da Junta de Freguesia do Lumiar

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Mobilização de aproximadamente 30 residentes para
intervirem diretamente no espaço público com a nomeação de
4 a 6 responsáveis como Mediadores Verdes, sendo 1 por zona
a intervir, em estreita colaboração com os Técnicos do
Projeto na orientação dos trabalho e das ações a
desenvolver. Envolvimento de aproximadamente 25 crianças
residentes com o apoio de mobilização da parceria informal
da Associação Espaço Mundo, que aqui será uma mais-valia
sendo esta uma associação muito próxima desta população.
1900 EUR
Mês 1
Semanal
55
1

Situações Prioritárias
Levantamento das possíveis áreas a intervencionar,
primeiramente pelo técnico da AVAal e a Polícia
Comunitária, importa aqui salientar a importância da
Polícia Comunitária, visto ser um contato de proximidade
com esses espaços degradados. Numa segunda fase, esse
levantamento será feito por parte dos moradores, cuja
dinamização será apoiada com a Associação Espaço Mundo, por
meio de registo fotográfico posteriormente apresentado nas
reuniões participadas, permitindo realizar assim o
levantamento e diagnósticos do estado de conservação das
áreas a intervir.
Após essa recolha, através de reuniões
abertas, inquéritos, reuniões com condomínios e
administrações dos lotes serão expostas todas situações de
possíveis espaços de intervenção, que junto dos seus lotes
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os moradores acham prioritárias.
Será também exposto, por
parte dos técnicos do projeto, em reunião do Fórum do Grupo
Comunitário da Alta de Lisboa, as situações levantadas e o
pedido de sugestão da priorização das intervenções a fazer.
Recursos humanos

Técnico da AVAAL, Técnico da Junta de Freguesia do Lumiar,
Mediadores Verdes, Residentes e Polícia Comunitária,
voluntários Associação Espaço Mundo

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Mobilização de aproximadamente 30 residentes a intervirem
diretamente no espaço público com a identificação das
situações passiveis de serem intervencionadas com a
posterior priorização destas com o apoio do Grupo
Comunitário e da Junta de Freguesia do Lumiar.
1900 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
30
1

Formação e Capacitação
Formação na área da jardinagem, desenvolvendo competências
específicas que lhes permitirão atuar de forma correta nas
zonas previamente identificadas. A formação será aberta ao
público em geral tendo como priorização as pessoas
previamente identificadas pelo GIP - Gabinete de Inserção
Profissional do ISU, principal ponto de atendimento dos
desempregados da Alta de Lisboa e parceiro do projeto,
mediante limite de vagas.
A formação das componentes
específicas de Jardinagem encontra-se a ser formulada com o
IEFP, experiente em processos semelhantes , e a formação
nas componentes de desenvolvimento pessoal e de soft
skills, Formação em Empregabilidade, estará ao encargo do
GIP - Gabinete de Inserção Profissional do ISU.
Técnico AVAal, Técnico da Junta de Freguesia do Lumiar e
Formadores do ISU.

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

Formação de jardinagem, para o máximo de 25 a 30 pessoas. A
Formação em empregabilidade pretende dotar os participantes
de competências pessoais e profissionais de criação de
auto-emprego e de capacidade de aumento dos seus
rendimentos através do que aprenderam na formação.
Pretendendo-se que desses 25 possam ficar em estreita
colaboração com a AVAal,
pelo menos os 3 melhores da
formação.
4430 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4
Semanal
25
2

Requalificação e Manutenção

Descrição

Requalificação dos espaços públicos identificados e
priorizados pelos moradores anteriormente nas reuniões
participadas, através de uma intervenção adequada às
diferentes situações do território. Manutenção dos espaços
intervencionados por parte dos intervenientes do projeto.
Integração das crianças na realização de material didático
para sensibilização das áreas intervencionadas, numa
vertente de Educação Ambiental, através da criação de
cartazes e folhetos de sensibilização.

Recursos humanos

Técnico do projeto da AVAal, Técnico da Junta de Freguesia
do Lumiar e Voluntários do Projeto

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Requalificação das zonas de intervenção por ordem de
priorização, sendo um máximo de 6 intervenções em todo o
espaço. Autonomizar o trabalho dos Mediadores Verdes e
restantes voluntários, na manutenção do espaço público e na
mobilização de residentes para intervir nos mesmo.
Espera-se também, que a intervenção das crianças na
sensibilização dos espaços resulte num aspecto positivo
junto dos mais velhos e provoque um efeito de diminuição do
vandalismo.
11520 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

55
1

Pacote de Serviços Verdes

Descrição

Criação de ligações entre entidades públicas/privadas
(Câmara Municipal e Juntas de Freguesia - espaço público)
e/ou particulares (condomínios e jardins particulares espaço privado) e apresentação dos serviços que podem ser
prestados em espaços verdes. Criação do pacote de serviços
verdes, procura de clientes e venda dos mesmos aos
potenciais clientes já identificados e com quem já temos
abertura sobre o assunto, como a Junta de Freguesia do
Lumiar e a Junta de Freguesia de Santa Clara e alguns
condomínios da Alta de Lisboa.

Recursos humanos

Técnico do projeto da AVAal, Técnico da Junta de Freguesia
do Lumiar

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

Criação de um aumento dos rendimentos de pelo menos 3
desempregados que queiram investir nesta área.
Resposta
como local de trabalho para 5 condomínios da Alta de
Lisboa.
Desenvolvimento de serviços regulares de manutenção
dos espaços numa parceria criada com a Junta de Freguesia
do Lumiar para serviços de jardinagem, em espaços por si
tutelados.
2900 EUR
Mês 9
Semanal

Nº de destinatários

9

Objectivos especificos para que
concorre

2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

4
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador de Projeto AVAal
1584

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Co-Coordenador de Projeto Junta de Freguesia do Lumiar
528

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico de Projeto AVAal
1584

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador da Formação em Empregabilidade
46

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

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%)

1

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

0

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP

10

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

55

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

200

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

1
Equidade

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

3

20
3

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

30

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

5

Nº de destinatários imigrantes

5
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1

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

0

Nº de intervenções no espaço público

6

Nº de publicações criadas

1

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

0

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
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Encargos com pessoal interno

8100 EUR

Encargos com pessoal externo

2530 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

900 EUR

Equipamentos
Obras
Total

10620 EUR
0 EUR
22650 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Junta de Freguesia do Lumiar
5000 EUR
Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa
17650 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

AVAal
Não financeiro
1000 EUR
Apoio de 2 voluntários da AVAal na realização do material
de divulgação (criação de flyers, cartazes etc) e do vídeo
do projeto, correspondente a 250 horas de trabalho.
Financeiro
0 EUR
-

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

22650 EUR
1000 EUR
23650 EUR
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Total dos Destinatários

174
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