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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Azimute Radical

Designação

Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Rumos Aplicados

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

OP À ESCALA DE BAIRRO
24. Quinta do Olival
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A Quinta do Olival é uma AUGI situada na freguesia do
Lumiar num dos limites da cidade de Lisboa. É um bairro de
pequena dimensão sem grande interligação com a malha urbana
da cidade e sem grandes contactos com os territórios
envolventes.
É um território sem grande movimento
associativo e sem uma verdadeira cultura de participação e
comunitária ativas.
É um bairro que se encontra num
processo de reconversão e que necessita de um trabalho
continuado de capacitação de moradores para o
desenvolvimento de trabalho comunitário e constituição de
pequenos serviços de proximidade.
Promover Competências e Empreendedorismo
Grupos vulneráveis
Um bairro por mais pequeno que seja desenvolve-se com um
forte envolvimento dos seus moradores e agentes locais.
A
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principal preocupação e objetivo deste projeto é a
constituição e criação de uma associação de moradores,
assim como a promoção de uma dinâmica de discussão sobre as
prioridades para o bairro, a sinalização dos principais
problemas e fragilidades, assim como o de encontrar em
conjunto as possiveis soluções.
Dinamização de um processo
de Orçamento Participativo à Escala de Bairro.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Apoiar e incentivar à auto-organização futura dos moradores
com vista a uma maior participação na vida local.
A criação de uma associação de moradores local será uma
grande semente lançada neste território permitindo que
sejam desenvolvidas no futuro outras iniciativas.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Promover uma dinâmica de orçamento participativo à escala
de bairro como forma de ajudar a melhorar pequenas questões
do bairro e como instrumento de promoção de uma cidadania
ativa.
As obras a realizar no âmbito desta dinâmica ficam como
mais valias para o próprio bairro e para os moradores.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

APOIO À AUTO-ORGANIZAÇÃO
Realização de contactos porta a porta, com os
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representantes da comissão de administração da AUGI, com os
comerciantes locais no sentido de se promover um ambiente
propicio à dinamização de acções que levem à organização e
constituição de uma estrutura representativa dos moradores
e não apenas dos proprietários (que é o caso da comissão
administrativa).
Realização de formação em contexto não
formal a lideres e a moradores interessados.
Apoio na
realização de assembleias de moradores.
Apoio à legalização
e acompanhamento de uma associação de moradores.
Recursos humanos

Animador de bairro.
Formadores.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Formação de alguns lideres locais e criação formal de uma
associação de moradores local.
12800 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
30
1

OP À ESCALA DE BAIRRO
Aproveitar as potencialidades das experiências de Orçamento
Participativo, adaptá-las a uma escala de bairro e com isso
promover dinâmicas que promovam uma cidadania ativa.
"Obrigar" a uma discussão sobre as prioridades para o
bairro e envolver as pessoas na resolução dos problemas.
Construir com os moradores o modelo de OP e implementá-lo.
1 animador de bairro
Lideres locais

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor

Realização de uma edição de Orçamento participativo à
escala de bairro.
5000 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Diário
250
2

INTERVENÇÕES OP
Concretização das propostas apresentadas e mais votadas por
parte dos moradores.
Todas estas intervenções serão
realizadas no espaço público e após parecer favorável
técnico quer da Junta de Freguesia, quer da Câmara
Municipal.
1 animador de bairro
Lideres locais.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Realização das intervenções previstas e propostas pelos
moradores.
32200 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
250
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função

Dinamizador de bairro
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Horas realizadas para o projeto

400

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Elemento da Boutique da Cultura
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Elemento da Azimute Radical
150

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Elemento da Rumos Aplicados
150

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%)

1

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)

30

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

500

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

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

5

Nº de publicações criadas

2

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

3

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

1

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

7200 EUR
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Encargos com pessoal externo

5300 EUR

Deslocações e estadias

7500 EUR

Encargos com informação e publicidade

2500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2500 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

25000 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

Associação Azimute Radical
30300 EUR
Boutique da Cultura - Associação Cultural sem sins
lucrativos
19700 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Boutique da Cultura
Não financeiro
1920 EUR
Elemento da Boutique da Cultura destacado para o
acompanhamento do projeto (12 meses x 20h x € 8,00)
Azimute Radical
Não financeiro
1920 EUR
Elemento da Azimute Radical destacado para o acompanhamento
do projeto (12 meses x 20h x € 8,00)
Rumos Aplicados
Não financeiro
1920 EUR
Elemento da Rumos Aplicados destacado para o acompanhamento
do projeto (12 meses x 20h x € 8,00)

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

50000 EUR
5760 EUR
55760 EUR
530
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