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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Designação

CLIP - Recursos e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia do Lumiar

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

UP Alta de Lisboa
8. Ameixoeira (PER)
26. Pedro Queiróz Pereira
66. Charneca do Lumiar
Síntese do Projecto

Fase de execução

O UP Alta de Lisboa pretende elevar este território para um
novo patamar de coesão e reconhecimento sociais, aumentando
a valorização e o sentimento de pertença dos residentes ao
território por iniciativas que ligam o pré e pós
realojamento.
A recolha de antigas memórias, a valorização
do território tal como ele hoje é e a participação dos
residentes em todo o processo serão as estratégias de
sucesso deste projeto localmente, tornando-o também o
território mais interessante para os visitantes.

Fase de sustentabilidade

A sustentabilidade deste projeto assenta nos processos
participativos que incluem os residentes na criação de
respostas adequadas para a sua própria comunidade, mas
também no envolvimento das entidades promotoras e parceiras
enquanto agentes ativos da comunidade.
Os recursos criados
permanecerão na comunidade, fazendo parte desta, tendo uma
gestão partilhada e participada pelos residentes e
entidades, podendo ser alimentados e potenciados,
prevendo-se até o seu crescimento.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A Alta de Lisboa tem cerca de 32000 habitantes,dos quais
12000 passaram pelo plano especial de realojamento,
tendo-lhes sido atribuídas habitações em prédios novos.
Passados mais de 10 anos do realojamento, estas pessoas
continuam a sentir-se desenraizadas, recordando
recorrentemente com saudade o tempo em que existiam
pequenos bairros, cada um deles com dinâmicas muito
próprias.
O processo de realojamento acabou por juntar
famílias de origens e com caraterísticas diferentes no
mesmo prédio, localizando-as num local diferente daquele
que sempre foi a sua casa, perdendo-se questões culturais e
o forte sentimento de pertença ao local onde vivem.
O
território que conheciam e com o qual se identificavam foi
tomando uma nova forma, a par destas mudanças habitacionais
também as infra-estruturas sofreram alterações, o comércio
e os equipamentos para utilização da comunidade cresceram e
ganharam uma nova configuração. A Alta de Lisboa é agora um
território visualmente diferente, mas onde continuam a
viver as mesmas pessoas, com histórias perdidas em
fotografias e memórias passadas.
O facto de as pessoas não
sentirem esta realidade como a sua, leva a que não
valorizarem as suas habitações nem o espaço envolvente,
ficando presas ao seu passado feliz. O fraco sentimento de
pertença ao local onde residem é notório, sendo necessário
investir num trabalho para aumentar este
sentimento,valorizando antigas memórias e construindo novas
raízes.
Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
O UP Alta de Lisboa é um projeto destinado aos residentes
que passaram pelo plano especial de realojamento, que
pretende aumentar o seu sentimento de pertença ao local
onde residem e consequentemente potenciar a valorização que
fazem do mesmo, pela interação entre as memórias dos
antigos bairros, da Alta de Lisboa como hoje se apresenta e
o seu reconhecimento por moradores de outros pontos da
cidade.
O desenraizamento dos residentes é visível a cada
história contada que traz à atualidade antigas memórias,
menosprezando a atual realidade vivida numa Alta de Lisboa
com a qual não existe identificação. Urge a criação de um
sentimento de pertença destes residentes à sua nova
realidade, passando só assim a haver uma harmonia entre o
passado e o presente.
O sentimento de pertença consiste na
sensação de fazer parte de um lugar, acreditando-se que o
seu desenvolvimento está relacionado com uma maior e melhor
utilização do território, valorizando o que nele existe e
dando importância às antigas memórias consigo relacionadas.
A intervenção deste projeto será efetuada a três níveis
distintos. O primeiro assentará na recolha de antigas
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memórias dos moradores, valorizando-as e encontrando formas
de partilha, o segundo será a criação de novas estratégias
de valorização dos recursos atualmente existentes e o
terceiro remete para um movimento de dentro para fora, para
que exista reconhecimento histórico-cultural exterior da
Alta de Lisboa.
A participação dos residentes é
fundamental, fomentando-se uma intervenção territorial
participativa, com base no conhecimento e nas
potencialidades de cada um. Apenas a partir desta
participação conjunta se conseguirá criar uma imagem
positiva do território, desenvolvendo o seu sentimento de
pertença à atual Alta de Lisboa.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Valorização e partilha das antigas memórias dos residentes
da Alta de Lisboa que passaram pelo plano especial de
realojamento sobre os antigos bairros que aqui existiam,
através de iniciativas participadas de recolha, devolução e
dinamização comunitária assentes em testemunhos reais,
tornando o território mais interessante e com maior
significado histórico para estes seus residentes.
É através
da participação da própria comunidade, moradores,
instituições e antigos comerciantes, que será feita esta
recolha de antigas memórias sobre o território, criando-se
um espólio que será de várias formas partilhado, dando a
conhecer a realidade dos antigos bairros que deram hoje
origem a parte da Alta de Lisboa.
Assim, pela participação
da própria comunidade e potenciação dos seus conhecimentos
se contribuirá para a valorização de uma realidade que já
não existe, mas que ao ser considerada e tornando-a
presente na vida dos residentes ajudará a uma melhor
adaptação à realidade hoje vivida e ao desenvolvimento de
um adequado do sentimento de pertença pela atual Alta de
Lisboa.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo está diretamente
relacionada com:
- O compromisso das entidades promotoras e
parceiras em manterem o espólio histórico recolhido
facilmente acessível e em condições dignas de conservação
para devolução aos residentes;
- O envolvimento dos
residentes locais e das entidades promotoras e parceiras na
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criação de respostas para a própria comunidade, o que
permitirá, a partir do momento em que estas existirem que
sejam facilmente mantidas;
- A disseminação da história dos
antigos bairros será um conhecimento adquirido que se
manterá ao longo do tempo;
- A valorização das antigas
memórias dos bairros facilitar uma “arrumação” do passado
na vida destes residentes locais, uma competência pessoal
adquirida e que não sofrerá alterações ao longo do tempo;
O desenvolvimento do sentimento de pertença é uma
competência pessoal que se mantém ao longo do tempo.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Melhorar a imagem que os residentes que passaram pelo plano
especial de realojamento têm sobre a Alta de Lisboa,
tornando-a mais positiva pela valorização dos recursos
agora existentes, através da criação de novos instrumentos
e estratégias que mudarão a forma como vêm o território,
permitindo-lhes usufruir mais e melhor da sua comunidade.
A
existência de uma atual imagem negativa do território e
consequente desapropriação do mesmo, causadas por memórias
do que eram anteriormente os bairros aqui existentes,
conduz inevitavelmente à falta de apreciação da realidade
atualmente existente e por consequência a ciclos
intermináveis de exclusão social.
Partimos da premissa que
se estes residentes conhecerem melhor o local onde vivem,
conhecendo todos os recursos e equipamentos existentes, o
seu interesse pela Alta de Lisboa aumentará, passando a
olhar de outra forma para o território, valorizando-o e
utilizando-o com maior frequência, satisfação e orgulho.
Estas estratégias levarão a que os residentes valorizem
mais o local onde residem, tirando proveito do mesmo,
aumentando assim a sua identificação e consequentemente o
seu sentimento de pertença à Alta de Lisboa.
A sustentabilidade deste objetivo está diretamente
relacionada com:
- O envolvimento dos residentes locais
enquanto agentes ativos dos processos participativos
criados para dar origem a respostas concretas contribuirá
para serem, da mesma forma, ativos na sua manutenção;
- A
criação de produtos finais que permanecem enquanto
património comunitário, para usufruto da comunidade local;
- O compromisso das entidades promotoras e parceiras na
manutenção das respostas criadas e apoio aos residentes
locais;
- A interiorização de uma imagem positiva da Alta
de Lisboa manter-se-á ao longo do tempo e contribuirá para
o envolvimento dos residentes no local onde vivem;
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- O
desenvolvimento do sentimento de pertença é uma competência
pessoal que se mantém ao longo do tempo.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Colocar a Alta de Lisboa no roteiro da cidade de Lisboa,
passando a ser visitada por moradores de outros pontos da
cidade por ser um território repleto de evidências
histórico-culturais com origem num período pré-realojamento
e pela divulgação dos recursos e equipamentos atualmente
existentes e que podem ser utilizados por todos.
Sendo um
território considerado à margem da cidade, constituindo uma
franja pela sua limítrofe localização, pretende-se que
passe a ser um território reconhecido pela sua história e
pela valorização do atualmente existe, trazendo novos
visitantes à Alta de Lisboa.
Esta valorização externa
apenas será conseguida através da participação da
comunidade local, num movimento de dentro para fora, ou
seja, pelo esforço dos residentes em valorizar e sentirem
como seu o que existe para que posteriormente exista um
reconhecimento exterior.

Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo está diretamente
relacionada com:
- O movimento de dentro para fora criado
que será alimentado pelo envolvimento e sentimento de
pertença pela Alta de Lisboa desenvolvidos;
- O compromisso
das entidades promotoras e parceiras em alimentar e
incentivar o desenvolvimento criado pelos residentes
locais;
- A criação de produtos finais que permanecem
enquanto património comunitário, para usufruto dos
visitantes da Alta de Lisboa;
- A disseminação do
conhecimento histórico-cultural da Alta de Lisboa;
- A
interiorização de uma imagem positiva da Alta de Lisboa
pelos seus visitantes manter-se-á ao longo do tempo.
- O
orgulho dos residentes locais viverem num território
exteriormente reconhecido como interessante aumentará o seu
sentimento de pertença, uma competência pessoal que se
mantém ao longo do tempo.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1

Recolha de Memórias
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Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Pretende-se efetuar uma recolha de informação (testemunhos,
fotografias, notícias publicadas, etc.) para tomar contacto
com a história da Alta de Lisboa desde os seus antigos
bairros até à atualidade, contada por quem passou por todas
as fases, apelando-se assim à participação da própria
comunidade.
A informação a recolher será sobre os antigos
bairros, a fase de reabilitação e o período após
realojamento, a ser feita a 2 níveis: a) recolha de
testemunhos através de processos participativos dos
residentes e b) recolha de evidências junto de entidades de
referência.
Se por um lado a recolha de testemunhos será
possível pelo conhecimento que as associações promotoras
têm da comunidade, conseguindo identificar moradores, por
outro lado, as entidades parceiras terão um importantíssimo
papel na recolha de evidências junto das instituições e
elas próprias dispõem de muita informação por trabalhos
anteriormente feitos neste sentido (ex. Centro de
Documentação Histórica da Junta de Freguesia do Lumiar).
As
metodologias a utilizar para recolha de testemunhos serão
entrevistas individuais, as quais poderão ser
filmadas/gravadas, e partilhas de grupo e recolha de
evidências concretas (ex. fotografias, recortes de jornal,
etc.).
- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Técnicos
das entidades parceiras.
Rua Luís Piçarra, loja 6 A, 1750-101 Lisboa
Associação de Residentes do Alto do Lumiar (ARAL)
Esperam-se os seguintes resultados:
- Criação de 1 guião de
entrevista e de 1 ficha para recolha da informação;
Identificação de 15 residentes e 10 instituições com
informações de interesse;
- 15 entrevistas individuais
realizadas a residentes e 10 realizadas a instituições
locais;
- Registo de vídeo de pelo menos 15 entrevistas;
Envolvimento de 4 elementos da direção das associações
promotoras na realização das entrevistas;
- 2 Momentos de
recolha de memórias em grupo, cada um deles com cerca de 10
participantes locais;
- Integração de informações
anteriormente recolhidas pelos parceiros do projeto;
Recolha de evidências sobre os antigos bairros, criando
património histórico a partir de registos da comunidade
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local;
- Valorização das memórias dos residentes que
passaram pelo plano especial de realojamento;
- Aumento do
conhecimento histórico-cultural sobre o passado da Alta de
Lisboa.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

3523 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Semanal
45
1

Dinamização do Memórias com Vida
O site Memórias com vida (www.memoriascomvida.com) teve
origem num projeto que nasceu de 18 instituições que
compunham o Grupo Comunitário da Alta de Lisboa, há cerca
de 10 anos e que pretendia, à semelhança deste projeto,
partilhar as memórias dos residentes da Alta de Lisboa.
Na
altura em que nasceu este site teve um enorme sucesso junto
dos residentes e instituições que desenvolviam trabalho
localmente na altura, sendo bastante acarinhado por todos
por espelhar uma realidade passada que tinha dado lugar à
nova Alta de Lisboa.
Com o passar dos anos, este site
deixou de ser dinamizado, perdendo as pessoas o interesse
no mesmo, deixando inclusive de estar on-line por não
existir nenhuma entidade que se comprometesse a mantê-lo.
Pretendemos com esta atividade, e porque faz todo o
sentido, não só reanimar este site, pela partilha do
manancial de informação relevante que nele já existe, mas
também acrescentar-lhe nova informação, conseguida pela
atividade anterior. Assim se aproveitará um recurso já
existente, potenciando-o com mais informação.
- Coordenador do projeto;
- Entidade externa com
conhecimento na área de informática.
Rua Luís Piçarra, loja 6 A, 1750-101 Lisboa
Associação de Residentes do Alto do Lumiar (ARAL)
Esperam-se os seguintes resultados:
- Animação do site
Memórias com Vida, recuperando a informação existente;
Articulação do atual projeto com um anterior, inativo, com
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semelhantes objetivos;
- Reaproveitamento de um recurso já
existente na comunidade, potenciando o seu alcance;
Aumento da informação contida no site Memórias com vida,
acrescentando-lhe informação sobre o período após
realojamento;
- Estimativa de 300 visitas ao site Memórias
com Vida a partir da sua requalificação;
- Satisfação das
redes de parceiros e residentes locais pela reativação do
site Memórias com Vida;
- Envolvimento de 2 voluntários da
comunidade na dinamização do site;
- Partilha de memórias
sobre a história da Alta de Lisboa, desde os seus bairros,
e valorização da participação da comunidade na recolha de
testemunhos;
- Criação de uma espécie de biblioteca on-line
com espólio histórico-cultural da Alta de Lisboa;
Disseminação da história da Alta de Lisboa pela partilha
das suas memórias através de uma ferramenta on-line que
chega aos atuais moradores que não passaram pelo processo
de realojamento e a outros moradores da cidade de Lisboa.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

4559 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
302
1, 3

Identificação de Recursos
Identificação e listagem de todos os recursos atualmente
existentes e destinados à comunidade da Alta de Lisboa.
Entendem-se por recursos todos os serviços, públicos e
privados, ao dispor da comunidade (ex. cafés,
supermercados, farmácias, dentistas, escolas, jardins de
infância, etc.) bem como todos os equipamentos municipais
(ex. parques, jardins, equipamentos desportivos).
Esta
atividade assenta numa pesquisa exaustiva das informações
disponíveis e muito trabalho exterior, percorrendo as ruas
uma a uma de forma a perceber o que existe realmente.
A
identificação dos recursos e recolha de informação será
efetuada a partir de um documento criado para o efeito, do
qual constará a seguinte informação: a) nome, b)
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localização, c) tipo de serviço, d) respostas para a
comunidade, e) pessoa responsável, f) horário de
funcionamento, g) contactos e h) informações adicionais,
caso existentes.
Assim se construirá uma listagem com
informação completa sobre os recursos existentes
localmente, com pormenores importantes para os seus
utilizadores.
Pretende-se envolver alguns residentes locais
neste processo de identificação da oferta existente,
facilitando o envolvimento destes o processo por serem os
melhores conhecedores da realidade, mas também para
identificarem qual ou quais, do seu ponto de vista, são os
serviços de maior interesse/necessidade para a comunidade
local, criando-se uma lista de prioridades.
Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)

Resultados esperados

- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Técnicos
das entidades parceiras;
- Voluntários da comunidade.
1)Todas as ruas dos territórios BIP/ZIP identificados
para proceder ao levantamento dos recursos existentes na
comunidade;
2)Rua Luís Piçarra, loja 12 A, 1750-101
Lisboa: Trabalho de pesquisa on-line e de organização.
1)Entidades a definir de acordo com os recursos
existentes na comunidade;
2)Associação CLIP Recursos
e Desenvolvimento.
Esperam-se os seguintes resultados:
- Criação de 1
documento que servirá como indicador da informação a
recolher sobre os recursos existentes;
- Realização de
cerca de 50 visitas a recursos à disposição da comunidade
da Alta de Lisboa;
- Criação de 1 listagem com todos os
recursos ao dispor da comunidade da Alta de Lisboa, com a
sua descrição detalhada;
- Envolvimento de 8 voluntários da
comunidade na recolha de informações sobre os recursos
existentes na Alta de Lisboa;
- Identificação, efetuada
pelos voluntários da comunidade envolvidos, dos recursos de
maior interesse com base na necessidade dos residentes
locais;
- Valorização dos voluntários da comunidade dos
recursos existentes no local onde vivem;
- Envolvimento do
Grupo Comunitário da Alta de Lisboa na recolha de
informação sobre as instituições existentes e suas
respostas para a comunidade;
- Comerciantes locais
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reconhecem as vantagens que a integração neste projeto pode
apresentar para a divulgação do seu negócio.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

2324 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Semanal
58
2

Guia de Recursos da Alta de Lisboa
Criação de um Guia de Recursos dos serviços e equipamentos
da Alta de Lisboa, para organizar, dar a conhecer,
facilitar o acesso e potenciar a utilização dos mesmos por
parte dos residentes locais.
Este Guia de Recursos tomará
duas formas distintas: a) em papel, de forma a não excluir
o acesso a ninguém e b) on-line, facilitando o acesso e
apelando à utilização da internet. Para além do seu
primeiro formato ser um produto físico a ser distribuído
pelos residentes, o segundo será de mais fácil atualização
de dados e acesso em qualquer lugar.
Independentemente do
seu formato, apresentará informação de interesse comum
devidamente organizada por áreas, serviços e localização,
tornando-se numa ferramenta útil para os residentes da Alta
de Lisboa encontrarem a resposta às suas necessidades
localmente.
Este Guia de Recursos será um dos produtos do
projeto e será o promotor CLIP que terá maior
responsabilidade na sua criação, por estar diretamente
relacionado com a sua missão.
De notar que esta atividade
tem duas fases, a primeira de construção e a segunda de
atualização de dados, pelo que consideramos no cronograma e
periodicidade somente a primeira fase.
- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Técnicos
das entidades parceiras.
Rua Luís Piçarra, loja 12 A, 1750-101 Lisboa.
CLIP - Recursos e Desenvolvimento.
Esperam-se os seguintes resultados:
- Criação de 2 novos
produtos/ferramentas para utilização da comunidade;
-
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Criação de 1 Guia de Recursos on-line à disposição da
comunidade local;
- Criação de 1 Guia de Recursos em
formato de papel a ser distribuído pelos residentes locais;
- Impressão de 500 Guias de Recursos da Alta de Lisboa em
formato de papel;
- 500 Visitas ao site do Guia de Recursos
on-line;
- Facilitação do acesso à informação sobre os
recursos localmente existentes, tornando os residentes mais
informados e aumentando a probabilidade de utilização dos
mesmos;
- Valorização dos recursos localmente existentes e
reconhecimento do trabalho efetuado por todos aqueles que
os desenvolvem localmente;
- Melhoria da imagem que os
residentes têm da Alta de Lisboa, pelo reconhecimentos dos
recursos localmente existentes;
- Aumento do sentimento de
pertença dos residentes ao local onde vivem.
Valor
Cronograma
Periodicidade

7159 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5
Diário

Nº de destinatários

1000

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

Actividade 5
Descrição

Concurso de Fotografia
Realização de um Concurso de Fotografia destinado aos
residentes locais, sob o tema “A Alta de Lisboa de hoje”,
levando-os a apreciar o local onde vivem, vendo-o de uma
diferente perspetiva que deixa de lado a azáfama do
dia-a-dia e os faz apreciar a realidade.
Não se pretende
que seja um concurso formal nem profissional, podendo
participar qualquer pessoa com uma ou mais fotografias que
retratem a dinâmica do local onde vivem. Aqui o importante
é apreciar a Alta de Lisboa e interpretá-la na atualidade,
retratando o que ela tem de bom e agradável, através da
fotografia.
O Concurso terá um regulamento e um júri,
composto por elementos das entidades promotoras e
parceiras, um residente e um comerciante locais. Os três
primeiros vencedores ganharão prémios, a definir, sendo
esta uma forma de apelar à participação.
As fotografias a
concurso passarão a fazer parte do património do projeto,
podendo ser mais tarde importantes elementos históricos que
retratam a realidade um dia vivida.
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Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
Voluntários da comunidade (júri).
Rua Luís Piçarra, loja 6 A, 1750-101 Lisboa.
Associação de Residentes do Alto do Lumiar (ARAL).
Esperam-se os seguintes resultados:
- 1 Concurso de
Fotografia realizado sob a temática “A Alta de Lisboa de
hoje”;
- Criação de 1 ficha de inscrição e 1 regulamento
para o Concurso de Fotografia;
- 20 residentes locais
participam no Concurso de Fotografia;
- Envolvimento dos
parceiros e promotores do projeto enquanto júris do
Concurso de Fotografia;
- Envolvimento de 2 representantes
da comunidade enquanto júris do concurso;
- Recolha de
imagens da Alta de Lisboa que farão parte do registo
histórico desta localidade;
- Eleição das 3 melhores
fotografias a concurso;
- Valorização da Alta de Lisboa, e
contribuição para a criação de uma imagem positiva do
território, por parte dos participantes no Concurso de
Fotografia;
- Aumento da participação cívica na própria
comunidade por parte dos participantes no Concurso de
Fotografia.
- Contributo para o aumento do sentimento de
pertença dos residentes ao local onde vivem.
5359 EUR
Mês 8
Pontual1
25
2

Exposições Fotográficas
Esta atividade consiste na realização de duas exposições
fotográficas distintas pelo seu conteúdo e objetivo,
acontecendo portanto em datas diferentes. A primeira será
com base na Recolha de Memórias sobre os antigos bairros e
o processo de realojamento, sendo a segunda uma amostra da

14

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

realidade actual da Alta de Lisboa, tendo algumas das
fotografias origem no Concurso de Fotografia.
O facto do
conteúdo das exposições ter origem nos próprios residentes
não só aumenta a sua participação cívica na própria
comunidade, como valoriza as suas vivências, transmite
orgulho e aumenta o seu sentimento de pertença ao local
onde vivem.
Estas exposições serão propositadamente
realizadas de forma independente, dando-se importância
individual a cada um dos momentos da história, tendo
entrada livre, para que nenhum eventual visitante fique
excluído.
Nas exposições haverão ainda momentos de partilha
de vivências, por residentes locais, de forma dar voz na
primeira pessoa aos mesmos e refletindo a realidade
empírica retratada nas exposições.
AS exposições serão
realizadas em local ainda a definir existindo várias
possibilidades em aberto, a definir em conjunto com o
parceiro Junta de Freguesia do Lumiar.
Esta forma de
devolução à comunidade é ainda uma forma de todos terem
igual conhecimento sobre o local onde vivem, podendo ser um
potencial atrator de visitantes de outros pontos da cidade.
Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Técnicos
das entidades parceiras.
A definir
Junta de Freguesia do Lumiar
Esperam-se os seguintes resultados:
- 1 Exposição de
Fotografia realizada sobre Memórias das várias fases da
Alta de Lisboa;
- 1 Exposição de Fotografia realizada sobre
a atual Alta de Lisboa;
- Utilização de espaços da Junta de
Freguesia do Lumiar para efetuar as Exposições de
Fotografia;
- Valorização individual de cada um dos
momentos da história com evidências reais;
- 6 Residentes
locais envolvidos nos momentos de partilha existentes em
cada uma das Exposições;
- 2 Eventos dinamizados com
participação comunitária, da comunidade para a comunidade;
- 50 Visitantes previstos para cada Exposição de
Fotografia;
- 4 Voluntários da comunidade envolvidos na
preparação das Exposições;
- Valorização dos diferentes
momentos da história e da atualidade da Alta de Lisboa;
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Aumento da participação cívicas dos residentes na sua
própria comunidade visto as exposições serem resultados dos
seus testemunhos;
- Aumento do sentimento de pertença dos
residentes envolvidos nas Exposições de Fotografias.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

3559 EUR
Mês 9, Mês 11
Pontual2
100
1, 2, 3

Mural da Alta de Lisboa
Realização de um Mural ao ar livre com algumas das
fotografias da atividade anterior, onde as mesmas possam
estar visíveis para serem apreciadas por toda a comunidade
e visitantes da Alta de Lisboa.
A seleção das fotografias
deverá ser feita através de uma votação nas cinco melhores
fotografias de cada Exposição, refletindo o passado e a
atualidade da Alta de Lisboa, sendo uma evidência
histórico-cultural do territótio. Mais uma vez aqui se
pretende apelar à participação cívica da comunidade para a
realização de um produto final, sendo os residentes os
decisores das fotografias que irão compor o Mural.
O local
para o Mural deverá ser central, de fácil acesso e num
local apelativo a visitantes, estando idealmente pensada a
sua localização na Quinta das Conchas ou no Eixo Central,
estando o local ainda por definir em conjunto com a Junta
de Freguesia do Lumiar.
As fotografias deverão ser
impressas num material resistente, tal como existe noutros
pontos da cidade (ex. Mouraria) para que se mantenha por
vários anos no local.
Para além das vantagens para os
residentes locais, o facto do mural ficar num local
frequentemente visitado por pessoas de outros pontos da
cidade, levará a história da Alta de Lisboa a outros, não a
fechando somente nos residentes locais.
Assim se criará um
património histórico-cultural de natureza participada que
espelha duas realidades distintas que tanto se cruzam no
dia-a-dia dos residentes.
- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Técnicos
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das entidades parceiras;
- Voluntários da comunidade.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 8
Descrição

A definir.
Junta de Freguesia do Lumiar
Esperam-se os seguintes resultados:
- 1 Mural criado com
fotografias que refletirão o passado e a atualidade da Alta
de Lisboa;
- Participação ativa da comunidade na escolha
das fotografias que constarão no Mural;
- Previsão do total
de 30 votos na escolha das fotografias a constar do Mura;
Aumento da participação cívica dos residentes na sua
própria comunidade;
- Partilha da história dos residentes
da Alta de Lisboa através da criação de produto que ficará
na comunidade;
- Valorização da Alta de Lisboa por parte
dos seus residentes;
- Aumento do sentimento de pertença
dos residentes à sua comunidade;
- Aumento da identificação
dos residentes com o local onde residem;
- Disseminação da
história da Alta de Lisboa por visitantes de outros pontos
da cidade através do Mural.
3659 EUR
Mês 12
Pontual1
30
1, 2, 3

Inauguração do Mural
Será uma festa a realizar no final do projeto destinada a
todos os residentes locais e promotores de serviços da
comunidade. O seu principal objetivo será efetuar, como o
seu nome indica, a Inauguração do Mural, abrindo a sua
exposição para a comunidade, sendo um momento de partilha e
união dos residentes.
Para além do Mural, desta festa
constarão várias das evidências recolhidas ao longo do
projeto, do pré e pós realojamento, sendo a altura de
efectuar a devolução de todas elas à comunidade da Alta de
Lisboa.
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Prevê-se que exista participação de voluntários da
comunidade na preparação desta atividade, auxiliando no
planeamento da mesma e sua operacionalização.
Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 9
Descrição

- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Técnicos
das entidades parceiras;
- Voluntários da comunidade.
A definir, de acordo com a atividade anterior.
Junta de Freguesia do Lumiar
Esperam-se os seguintes resultados:
- Devolução de todas as
evidências recolhidas ao longo do projeto à comunidade
local;
- Inauguração do Mural na presença de representantes
de entidades locais de referência;
- Criação de um momento
de animação comunitária de interesse para a comunidade
local;
- Participação de cerca de 150 residentes locais;
Valorização da Alta de Lisboa enquanto um local de
interesse para viver;
- Amento do sentimento de pertença
dos residentes à comunidade onde residem.
3459 EUR
Mês 12
Pontual1
150
1, 2, 3

Monotorização e Avaliação
Com esta atividade se pretende perceber se o projeto dá
resposta às necessidades inicialmente identificadas, bem
como se os seus destinatários se encontram satisfeitos com
as mesmas.
A monotorização será efetuada ao longo de todo o
projeto de forma a adaptar as respostas à realidade,
tornando-as sempre o mais adequado possível. De outro modo,
será efetuada uma avaliação intercalar, a meio do projeto e
outra final de forma a se perceber se os resultados
previstos foram atingidos na totalidade, fazendo-se uma
análise de todas as variantes que os influenciaram.
A
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avaliação também incluirá processos participativos da
comunidade, fazendo sentido incluir os destinatários neste
processo, por serem os principais interessados no projeto,
mas também todos os parceiros envolvidos, por serem agentes
decisores no território.
Também a sustentabilidade será
avaliada e adaptada caso se torne numa necessidade, sendo
uma preocupação constante ao longo do projeto.
Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

- Coordenador do projeto;
- Técnico do projeto;
- Técnicos
das entidades parceiras;
- Voluntários da comunidade.
Rua Luís Piçarra Loja 6 A, 1750-101 Lisboa
Associação de Residentes do Alto do Lumiar (ARAL)
Esperam-se os seguintes resultados:
- Realização de um
relatório intercalar;
- Realização de um relatório de
avaliação final;
- Integração de todos os promotores e
parceiros no processo avaliativo;
- Integração de pelo
menos 50 residentes locais na avaliação das atividades do
projeto.
2143 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 12
Mensal
54
1, 2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função

Coordenador do Projeto
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Horas realizadas para o projeto

1680

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico do Projeto
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Voluntários da comunidade
384

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Apoio na comunicação
300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Criação de emprego (Impacto)
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)

214

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

1550

4
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

Residentes zonas BIP/ZIP identificadas

214
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

5

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

1

Nº de intervenções no espaço público

3

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

1

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

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

14400 EUR

Encargos com pessoal externo

7000 EUR

Deslocações e estadias

360 EUR

Encargos com informação e publicidade

1240 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4484 EUR

Equipamentos

8260 EUR

Obras
Total

0 EUR
35744 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor

ARAL-Associação de Residentes do Alto do Lumiar
20794 EUR
CLIP - Recursos e Desenvolvimento
14950 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

Associação de Residentes do Alto do Lumia
Não financeiro
5600 EUR
- Cedência de Rh para afetar ao projeto: Coordenador
Disponibilização de horas dos residentes locais para
acompanhamento de algumas atividades
CLIP Recursos e Desenvolvimento
Não financeiro
2500 EUR
Cedência de 50% do tempo do Rh para afetar ao projeto:
Técncico
Junta de Freguesia do Lumiar
Não financeiro
4000 EUR
Cedência de espaços para realização de atividades e
obtenção de licenças de utilização de espaço público.
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Fundação Aga Khan Portugal
Não financeiro
700 EUR
Apoio d eum RH na recuperação de informação sobre as
antigas memórias da Alta de Lisboa

TOTAIS
Total das Actividades

35744 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

12800 EUR

Total do Projeto

48544 EUR

Total dos Destinatários

1764
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