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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão
Social

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Útero Associação Cultural

Designação

Junta de Freguesia de Alcantara

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Designação

Senso Comun” Plataforma de Intervenção, Responsabilidade e
Cidadania”

Designação

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Designação

Comissão Local de Acompanhamento e Cooperação

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Memórias do Casal Ventoso
3. Qta. Cabrinha / Qta. Loureiro / Av. Ceuta Sul
Síntese do Projecto

Fase de execução

Fase de sustentabilidade

Assinalando os 180 anos do Casal Ventoso, pretende-se
promover a realização de um levantamento das memórias de
vida do Casal Ventoso recolhendo elementos históricos,
sociais e culturais, que permitam a criação de um Núcleo de
Interpretação do Casal Ventoso
Prevê a criação de 3 a 6
Comissões/Facilitadores de Lotes bairros de promoção a nova
Identidade Residencial de mobilização de moradores na
apropriação dos espaços comuns e de levantamento de
necessidades com apoio da Gebalis e do projecto.
Ficará no território:
O Núcleo de Interpretação do Casal
Ventoso
1 Livro sobre o Tema da autoria do Prof Miguel
Chaves
1 Grupo de Teatro intergeracional com residentes
vocacionado para o Tema
3 a 6 Comissões/ Facilitadores de
Lotes
Capacidade cidadã instalada com os Workshops para a
promoçãoo da Cidadania
Site e Facebook sobre as Memorias do
Casal Ventoso e recolha das opiniões e sugestões dos
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moradores
Núcleo de pequenas intervenções no edificado
pela Junta de Freguesia de Alcântara

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Cerca de 20 anos passados sobre o realojamento, os Bairros
do Vale de Alcântara (BIPZIP 3), continuam a ser
considerados territórios de intervenção prioritária, pois
continuam a concentrar problemas sociais graves, tal como
identificado no Diagnóstico do Vale de Alcântara (2009),
como o abandono escolar precoce, desemprego, violência(s),
entre outras. A fraca coesão social condiciona o sentimento
de pertença aos Bairros, o que leva a que os espaços
públicos se apresentem degradados e vandalizados. A
degradação dos lotes e dos pátios, a falta de cuidado
ambiental, são sintomas da ausência de identidade social,
de sentimento de pertença aos Bairros, o que condiciona a
qualidade de vida dos moradores, levando a que muitos
exteriorizem que não gostam de viver no Bairro, tal como
identificado do Diagnóstico do Vale Alcântara, apontando,
como causas o tráfico e as violência(s). No entanto, existe
um passado de coesão social vivenciado no Ex Casal Ventoso,
em muito dinamizado pelas colectividades, onde a partilha e
convívio entre os moradores eram uma constante. Porém, com
o realojamento, o espírito comunitário diluiu-se.
Convergindo neste sentido, a carta do BIPZIP 3, refere que
os moradores destacam situações como a degradação das
casas, de higiene urbana, conflitos de vizinhança, espaços
verdes míseros, questões de marginalidade e de insegurança,
o que indicia claramente uma fraca implantação de dinâmicas
comunitárias positivas.
Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
O objectivo geral desta candidatura é, neste ano em que se
assinalam os 180 anos do surgimento do Casal Ventoso,
promover a realização de um levantamento exaustivo das
memórias do Casal Ventoso/Histórias de vida, recolhendo
elementos históricos, sociais e culturais, que possam
contribuir como elementos facilitadores para aquisição de
modelos de cidadania e para uma transformação positiva dos
indivíduos oriundos do referido ex-bairro e entretanto
realojados, levantamento que possibilite a constituição
digna de um Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso com
diversas valências culturais. A melhoria da autoestima e
aquisição do sentimento de pertença desta população que
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todo este processo de recolha histórica e criação de um
espaço onde as suas memórias individuais e colectivas
possam ser contadas e transmitidas aos seus descendentes e
outros, será decerto central nos processos sociais e
culturais de transformação dos indivíduos, já que poderão
disponibilizar autênticos espaços de partilha e convívio
comunitário que apoie a formação de um novo sentido de
identidade e de pertença aos novos bairros. Através dos
momentos de animação/eventos comunitários previstos em
espaço público e, algumas acções (in) Formativas com
componentes práticas muito direcionadas para os moradores
mais activos, procura-se deixar no território uma
mentalidade de auto-organização, entretanto perdida, e que,
através da mobilização de Facilitadores Locais se consiga
criar a nível de Lote, instrumentos como Núcleos/Comissões
de residentes, etc. que promovam o surgimento da nova
Identidade Residencial que se pretende alcançar. A
actividade “Minha Casa Meu Tesouro” procura alterar o
interesse único dos residentes pela sua casa (portas
adentro) descartando para outrem (Gebalis) ou autarquia, a
responsabilidade total de zelar pelas partes comuns. As
acções
pretendem contribuir para realização do processo
de “Luto” dos oriundos do Casal Ventoso e a construção de
uma Nova Identidade Residencial.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Passado, presente e futuro estão interligados na construção
da história de vida dos indivíduos e de cada um destes
tempos é possível retirar elementos históricos, sociais e
culturais, que contribuam para a formação e transformação
positiva de cada um. O Casal Ventoso, que comemora em 2017
os seus 180 anos, continua vivo na memória dos seus
ex-moradores, contudo muitos elementos das novas gerações
não têm conhecimento daquele que foi o “seu Bairro” e quais
as dinâmicas sociais e organizativas tão particulares e
ricas que no fundo possuía, o seu património cultural.
Reconhece-se que, para se avançar para uma Nova Identidade
Residencial é necessário fazer o “Luto” do “Casal” “na
angústia da existência” e tentar, hoje, retomar algumas das
experiências positivas vividas pelas anteriores gerações
que assim poderão ser reavivadas com recurso às memórias
individuais e coletivas recolhidas. Pretende-se, captar
toda a informação, ainda, disponível, nomeadamente
histórias de vida, material audiovisual, fotográfico junto
dos “filhos” Casal Ventoso, convidados a partilhar as suas
memórias sobre o que foi crescer e viver no Bairro. O
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material recolhido ( depoimentos, fotos, vídeos, objectos,
etc.) dará aso à publicação de um livro e de conteúdos nas
Redes Sociais e terá papel importante na construção do
Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso e do seu Grupo de
Teatro. Por ter sido retirado espaço na plataforma as
listas de recursos físicos necessários às tarefas seguem em
Anexo.
Sustentabilidade

O material a recolher durante o levantamento das
Memórias/Histórias de Vida da população do ex-Casal
Ventoso, para além de ser publicado em formato livro ou
boletim, num site e Facebook a implementar, irá fazer parte
do acervo do Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso que
passará funcionar, no Bairro do Loureiro, como arquivo dos
testemunhos recolhidos através deste projecto, sendo um dos
“tesouros” que o projecto pretende conseguir dinamizar num
diálogo constante com os indivíduos interessados e de
acordo com um ajuste contínuo a dinâmicas contemporâneas
previstas acontecer nos bairros do Vale de Alcântara. A
recolha não será certamente um fim em si mesma mas sim o
alimento necessário que permitirá a constituição do Núcleo
de Interpretação do Casal Ventoso, do Teatro do Casal, casa
das histórias de pais e filhos,
onde se propõe fazer
acontecer a preservação, manutenção e promoção dessas
memórias e de outras histórias de vida, como nutrimento
fundamental para se perpectuar a história do bairro na
Cidade de Lisboa. Pretende-se, com a recolha a promover,
assegurar
o surgimento de uma vida social e afectiva com
recurso a manifestações culturais próprias como:
exposições, apresentações de teatro, projecções em vídeo,
etc. em espaços a definir dentro e fora dos bairros e,
também, uma activa divulgação/dinamização da existência do
“seu” arquivo como um produto de referência nos Bairros de
oferta a associações, escolas locais e, claro, na Grande
Cidade de Lisboa.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Todos os cidadãos deverão ter responsabilidade na sua vida
social e comunitária. Assim sendo importará, para se
desenvolver e melhorar o desempenho dos residentes nos
bairros municipais e da comunidade em geral como futuros
responsáveis de uma transformação positiva que se deseja
que venha a acontecer, fornecer as ferramentas
(in)formativas para tal e, ajudar à motivação comunitária
para a cidadania. Nesse sentido, pretendemos intervir junto
dos residentes nos bairros da Avenida de Ceuta oferecendo
espaços de educação para a cidadania, com workshops em
áreas tão diversas de mobilização para o associativismo
habitacional e ambiental, a gestão de condomínio, a
resolução conflitos etc, em formato individual ou em grupo,
com monitores externos; da Gebalis ou das Juntas de
Freguesia, expondo informação destinada à melhor
apropriação dos espaços comuns, à harmonização de relações
de vizinhança para a tarefa e à mediação e gestão de
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conflitos. O projecto irá colaborar e apoiar a Gebalis para
se melhorar ex: os hábitos de higiene (à escala de lote e
de bairro). O projecto prevê a criação de 3
Comissões/Facilitadores de Lotes em cada bairro que possam
promover a motivação e mobilização de outros moradores para
a apropriação dos seus espaços comuns e de levantamento de
necessidades e o aproveitamento de recursos
disponibilizados pela
Gebalis. Por ter sido retirado
espaço na plataforma actual as listas de recursos físicos
necessários às tarefas seguem em Anexo
Sustentabilidade

A sustentabilidade enquadra-se na criação, nos bairros, de
3 a 6 Comissões/Facilitadores de Lotes para a organização,
envolvimento e levantamento de necessidades em colaboração
com a Gebalis. A Gebalis, tem vindo a tentar, isoladamente,
desenvolver acompanhamento de alguns dos lotes mais
problemáticos nos bairros da Avenida de Ceuta, sendo
parceira informal do projeto passará a contar com o apoio e
colaboração da equipa. Para cumprir o objectivo de apoio
aos residentes interessados e mobilizados para a
constituição de Comissões e/ou Facilitadores de Lote ou de
Bairro, será oferecida, em Workshops, (in)formação
especializada, direcionada para a responsabilidade,
motivação e mobilização que possa vir a influenciar
positivamente outros moradores na apropriação que se deseja
dos seus espaços e do bairro.
Está previsto a Gebalis e as
Juntas de Freguesia, potenciarem as boas vontades dos
locais, oferecendo materiais, para que os moradores
realizem as intervenções para a melhoria dos espaços comuns
dos lotes, (ex. tintas, reparações de serralharia),
propiciadores de motivação para a tarefa e uma garantia de
que as intervenções se venham a manter durante
mais
tempo, assegurando-se, após o término do projeto, a
continuidade da ação por intermédio de um acompanhamento
periódico aos lotes trabalhados e a implementação de um
Site para o efectivo diálogo comunitário. Por ter sido
retirado espaço na plataforma actual as listas de recursos
físicos necessários às tarefas seguem em Anexo

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recolha de dados e mobilização
Serão realizadas 5 entrevistas coletivas, cada uma com 8
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indivíduos de 5 diferentes gerações, com o propósito de
recolher dados acerca da relação histórica da população do
Casal Ventoso com a cidade, em três dimensões
estruturantes. Desde logo, a interação com a instituição
escolar, enfatizado o confronto com a) professores e
pessoal escolar; b) matérias e currículos; c) entidades
socializadoras relevantes: família, vizinhos e amigos,
procurando identificar os fatores que contribuem para
explicar: i) os baixos níveis de escolaridade verificados
no Bairro desde a sua constituição; ii) os casos de sucesso
educativo; iii) as eventuais alterações registadas na
relação com a escola até ao presente. Em segundo, a
interação com o mercado de trabalho, enfatizando: a) a
identificação das ocupações que pontuaram a relação da
população com “o mundo do trabalho”; b) a perceção sobre os
fatores que a mantiveram num lugar periférico da estrutura
ocupacional; c) a perceção acerca dos contextos de
surgimento, e consolidação das atividades ilegais, assim
como do seu “peso real” no Casal Ventoso. Por fim, a
interação com o poder local e com o “lugar”. Neste caso,
pretende-se obter dados fundamentais acerca: das
experiências residenciais no interior do Casal Ventoso e
nos bairros de realojamento (potenciando a sua comparação),
e analisar, ao mesmo tempo, o modo como foi vivenciado o
processo de realojamento nos novos bairros. As entrevistas
serão gravadas, transcritas e analisadas.
Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o
processo, garantir as condições para a realização das
iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
2
Investigadores seniores (que selecionarão os entrevistados,
conduzirão as entrevistas, analisarão e sistematizarão os
dados e redigirão o livro)
1 Facilitador Local (que irá
coadjuvar a seleção e mobilização dos entrevistados
selecionados).
1 colaborador para transcrição integral
das entrevistas
1 colaborador para analisar material das
entrevistas
- 1 Administrativa
2 Elementos da " Clac e 2
Elementos da "Senso Comun”

Local: morada(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
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e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Produção da primeira parte do livro e de um conjunto de
material sobre aspetos nucleares das vivências
sócio-históricas do bairro, nos domínios do trabalho,
educação e habitação. Preparação dos dados com vista à sua
inclusão no site do Núcleo de Interpretação do Casal
Ventoso (a constituir) e no site Mais Lisboa
(http://maislisboa.fcsh.unl.pt/).
6582 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
100
1

Recolha “ Os objetos de memória”
As transformações físicas de qualquer contexto urbano
repercutem-se na memória e identidade dos lugares (Hayden,
1995). Mesmo lugares integralmente demolidos, como o Casal
Ventoso, poderão recuperar sentido da experiência comum aí
vivida. Para tal será necessário valorizar não apenas a
componente física, mas igualmente as memórias públicas
(e.g. associativas e coletivas) e as vivências pessoais.
Esta atividade concretiza-se na coleta de objetos
significativos ligados à memória do Casal Ventoso e à sua
socio-história: fotografias, gravações, filmes, cartas e
outra documentação referentes ao bairro, associações e
habitantes. Serão também recolhidos mapas, planos
urbanísticos e documentos ligados ao processo de
realojamento. O contexto em que os objetos foram produzidos
e o seu significado serão analisados conjuntamente com os
indivíduos que os disponibilizaram.
Todos os objetos serão
catalogados e analisados, e alguns deles incluídos numa
exposição móvel a exibir na zona de intervenção e em vários
outros lugares de Lisboa, nomeadamente espaços (simbólica e
fisicamente) centrais da cidade. Esta atividade será
realizada em diálogo com um importante projeto
norte-americano de memória urbana,
(https://sohomemory.com/mobile-exhibition). Nesse âmbito
será concebido e construído um pequeno expositor móvel com
equipamento áudio e um projetor vídeo, que permitirá, com
flexibilidade, transportar e exibir os materiais em vários
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contextos.
Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o
processo, garantir as condições para a realização das
iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
2
Investigadores seniores (que selecionarão os entrevistados,
conduzirão as entrevistas, analisarão e sistematizarão os
dados e redigirão o livro)
1 Facilitador Local
1
colaborador para transcrição integral das entrevistas
1
colaborador para analisar material das entrevistas
- 1
Administrativa
1 designer que irá conceber e construir o
expositor móvel
- 1 Elementos das entidades parceiras
- 1
Administrativa
2 Elementos da " Clac "
e 2 Elementos da
"Senso Comun”

Local: morada(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Resultados esperados

Pretende-se que o trabalho de recolha e exibição de objetos
de memória pessoal ou coletiva contribua para o
reconhecimento e valorização das memórias positivas e das
dificuldades experienciadas pelas populações locais.
Mais
detalhadamente, pretende-se: 1) tornar visível, dentro e
fora do bairro, uma narrativa plural das memória local
gerada pela própria população, permitindo situar o Casal
Ventoso no contexto mais alargado da história da cidade de
Lisboa; 2) contribuir para uma reflexão coletiva da
população local acerca do processo de realojamento e
consequentes mudanças do contexto habitacional
(identificando as expectativas criadas, cumpridas e por
concretizar nesse âmbito) 3)recolher objetos junto da
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população, coadjuvar os investigadores seniores na
catalogação, análise e seleção dos objetos e colaborar na
concepção e construção do expositor móvel.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

5982 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
400
1

Reconstituição de Histórias de Vida

Descrição

Pretende-se, com esta atividade, conhecer e mapear, na sua
heterogeneidade, os cursos e os estilos de vida
representativos da população local. Para tal serão
realizadas 20 histórias de vida de indivíduos selecionados
de acordo com uma tipologia de trajetórias, construída com
base em estudos prévios (Chaves, 1999; Meneses, Rebelo e
Craveiro, 1992), a saber: a) “Trajetórias de mobilidade
social ascendente” - caracterizadas por percursos
ascendentes, tanto em termos escolares como profissionais,
em comparação com a família de origem e com a grande
maioria da população do bairro (alguns dos entrevistados
poderão igualmente ter sofrido processos de mobilidade
espacial, tendo-se transferindo para outras áreas de
residência); b) “Trajetórias de reprodução social” –
caracterizadas pela manutenção em posições sociais análogas
às da família de origem (caracterizadas por baixos níveis
de escolaridade, baixos salários e precariedade
profissional); c) “Trajetórias marcadas por ligações
duradouras a atividades ilegais”.

Recursos humanos

1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
1 Técnico, com a função de acompanhar o
processo, garantir as condições para realização das
iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
2
Investigadores seniores, que irão selecionar os
entrevistados, coordenar a realização das histórias de
vida, analisar e redigir a segunda parte do livro.
1
Investigador que realizará e analisará as
entrevistas,
para ser utilizado na escrita do livro e no site e Núcleo
Interpretação do Casal Ventoso e um especialista de teatro
1 colaborador que irá transcrever as entrevistas na íntegra
1 Facilitador Local
1 Administrativa
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2 Elementos da "
Clac e 2 Elementos da "Senso Comun”
Local: morada(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Produção da segunda parte do livro e de um conjunto de
material sobre as trajetórias e estilos de vida
representativos da população do bairro, nas últimas
décadas. Preparação dos dados com vista à sua inclusão no
site do Núcleo de Interpretação do Casal Ventoso (a
constituir) e no site Mais Lisboa (ref.) e de apoio à
construção de peças teatrais.
Apresentação de 4 peças/obras
teatrais a construir
7782 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
40
1

Entrevista em movimento e video
Restabelecer significados na cidade implica reclamar toda a
paisagem cultural urbana, e não apenas os monumentos e
edifícios com valor arquitetónico, como parte relevante da
história e das identidades dos habitantes. A construção da
memória local é, pois, essencial para vincular, nos planos
político, cívico e afetivo, as populações aos lugares onde
residem.
Na sequência das entrevistas coletivas e
individuais, e mobilizando a metodologia
socio-antropológica mais conhecida por walk-along
(Holgersson, 2014), convidaremos antigos residentes do
Casal Ventoso, realojados na Quinta do Cabrinha e do
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Loureiro, que demonstrem ter memórias sócio-espaciais mais
nítidas, para realizar entrevistas filmadas no espaço,
agora vazio, onde habitaram.
No decurso dessas
revisitações do espaço, os entrevistados partilharão
narrativas de práticas quotidianas, eventos, significados e
perceções que atribuem quer aos diferentes espaços de
vivência desaparecidos quer ao espaço vazio que faz hoje
parte da sua paisagem quotidiana. Estas entrevistas
constituirão o material para a produção de um filme
documental.
Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o
processo, garantir as condições para a realização das
iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
1
documentarista que realizará o filme e entrevistas em
movimento
2 investigadores seniores que coordenarão a
seleção dos entrevistados e colaborarão na realização das
entrevistas em movimento
1 Facilitador local que coadjuvará
realização das entrevistas em movimento
1 colaborador para
transcrição integral das entrevistas
1 colaborador para
analisar material das entrevistas
- 1 Administrativa
2
Elementos da " Clac e 2 Elementos da "Senso Comun”

Local: morada(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Resultados esperados

Os fortes estigmas associados ao Casal Ventoso subsistem no
imaginário urbano mais de 15 após a demolição. Essa imagem
opaca povoada de lugares e personagens ligados a atividades
de cariz ilegal ocultam da memória coletiva da cidade as
funções do Casal Ventoso enquanto habitat e lugar de
vivências quotidianas de uma população com escassos
recursos socioeconómicos em busca de formas de
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subsistência, reforçando assim os componentes negativos da
identidade local atual. Pretende-se que o filme produzido,
que integrará o acervo do Núcleo de Interpretação do Casal
Ventoso, contribua para documentar e disseminar, junto da
população do bairro (escolas, associações) e da população
da cidade de Lisboa, a história do lugar, contada a partir
de dentro, das práticas e representações espaciais dos seus
antigos habitantes.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

7042 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
120
1

Devolução produto aos habitantes
Esta atividade tem como objetivo disseminar localmente o
trabalho realizado: 1) de recuperação e valorização de
memórias urbanas coletivas e individuais e 2) de
reconstituição de experiências e trajetórias de vida
ligadas ao bairro.
Os resultados serão apresentados aos
habitantes, em reuniões abertas (com ampla divulgação
prévia), no sentido de promover o debate e a reflexão
crítica acerca da sua condição social e das estratégias
individuais, familiares e comunitárias a mobilizar na sua
melhoria.

Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o
processo, garantir as condições para a realização das
iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
2
investigadores seniores e que guiarão as reuniões a ser
conduzidas com a população local
1 Facilitador local
coadjuvará os investigadores na condução das reuniões a ser
e mobilizará a população local para participar nas reuniões
- 1 Administrativa
2 Elementos da " Clac e 2 Elementos da
"Senso Comun”

Local: morada(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
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Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro
Local: entidade(s)

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro
Auditório do Casalense Futebol Clube Bairro do
Loureiro, Lote 9 nº1/B
Esta atividade pretende contribuir para reforçar as
ligações entre a população e o lugar e fomentar a
participação política e cívica na preservação e
melhoramento da qualidade do habitat.
2665 EUR
Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual4
2500
1

Workshps (in)formação Pra Cidadania
“A educação para a cidadania visa contribuir para a
formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias,
que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em
diálogo e no respeito pelos outros, com espírito
democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo como
referência os valores dos direitos humanos” (DGE).
Para que
a Cidadania encontre estrada para caminhar, importará
desenvolver e melhorar o desempenho dos residentes onde se
pretende intervir com este projecto transformando-os em
futuros responsáveis de uma evolução positiva. Neste
sentido, a intervenção procura oferecer um espaço de
educação para a cidadania, disponibilizando workshops
específicos, nas suas componentes teórica e prática,
promovendo um forte investimento nas pessoas que lideram e
se destacam no seu Lote e na comunidade em geral, como
contributo fundamental para a construção ou desenvolvimento
de uma futura cidadania activa.
Os workshops irão permitir
aos facilitadores comunitários e outros líderes locais a
aquisição de competências para intervir junto das
populações.
Pretende-se, durante o processo de (in)formação
a disponibilizar nos workshops, desenvolver numa componente
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bastante prática que facilite a elaboração de um programa
de iniciativas/eventos comunitárias como, ex: Festas de São
martinho, dos Santos Populares, de Natal, etc..
Encontram-se, também, previstas acções futuras e um
constante acompanhamento técnico para actualização activa
nas competências adquiridas e aquisição de outras.
Recursos humanos

1 Coordenador com a função de programar o plano de
formação; contactar formadores; criar instrumentos de
divulgação; garantir as condições de logística para a
actividade; articular com as entidades e formandos
envolvidos; criar e aplicar instrumentos de avaliação;
disseminar os resultados;
1 Técnico: aplicar instrumentos
de avaliação; a realização dos workshops; inscrever os
formandos e acompanhamento durante a formação;
1
Facilitador Local: com a função de divulgar e dinamizar
iniciativas e promover o envolvimento dos formandos;
Envolvimento de pelo menos:
1 elemento de cada instituição
promotora e de cada instituição parceira
1 Administrativo
do Projecto Alkantara
2 Formadores contratados e
especialistas nos módulos a administrar.

Local: morada(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Resultados esperados

Fortalecimento de 2 das organizações de base local de
acompanhamento aos Lotes; Capacitação de 3 facilitadores de
lote(s)
Capacitação de 6 dirigentes associativos e líderes
informais;
Capacitação dos formandos para estruturação e
dinamização e avaliação de 1 programa de iniciativas
comunitárias, adequado aos interesses dos residentes, capaz
de envolver 400 moradores;
Capacitação dos formandos para a
estruturação, dinamização e avaliação de modelos inovador
de intervenção local que possa ser disseminado;
Aquisição
de conhecimentos por parte dos envolvidos na formação nos
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temas: noções de cidadania e sociedade; dimensões da
empregabilidade; dimensão politica e jurídica; dimensão
social e cultural; dimensão económica e ambiental;
colectividades de bairro na vida das populações; gestão e
competências administrativas; informática na óptica do
utilizador; noções de direcção e gestão financeira;
A
medição dos resultados acontecerá através de um processo de
avaliação (inquéritos; avaliação de indicadores: número de
participantes, número de iniciativas), envolvendo a maioria
dos participantes, com o objectivo de devolver à comunidade
os resultados obtidos
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

6702 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11
Semanal
20
2

Minha Casa Meu Tesouro
Com esta actividade pretende-se mobilizar os residentes
para a melhoria da qualidade de vida ambiental, residencial
e, especialmente, dos seus espaços comuns. Assim, para o
efeito o projecto visa promover a realização de 1 encontro
semanal com moradores, à escala de Lote, ou de Lotes,
visando apoiar a organização dos residentes em comissões de
Lote, zelando pelos espaços comuns. A principal inovação
nesta actividade consiste na oferta à comunidade de uma
página nas Redes Sociais, por ex: no Facebook, onde cada
morador, identificado, poderá vir a colocar as questões aos
responsáveis pela gestão do bairro e, posteriormente,
receber do projecto as respostas aos assuntos em questão.
Possivelmente, algumas das questões levantadas, dado o
interesse, poderão vir a contribuir para a realização de
sessões de esclarecimento à população.
Este modelo
informativo irá contribuir positivamente para a relação
entre residentes – facilitadores – Gebalis/Junta de
Freguesia organizados em cada Lote/Bairro e para a melhoria
ambiental. Os materiais necessários para as melhorias nos
espaços comuns
serão disponibilizados pela Gebalis e
Autarquia, de acordo com a organização local.
Visando a
promoção de estímulos para efeitos de contágio positivo nos
bairros (efeito Dominó) a outros lotes, no pós-términus do
projecto Bip Zip será criado um prémio a atribuir aos
facilitadores/moradores dos Lotes (2 por Lote) que
demonstrem maior capacidade e envolvimento na
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organização/manutenção do seu Lote.
Recursos humanos

1-Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
1-Técnico, com a função de acompanhar o
processo, garantir as condições para a realização das
iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
1-Facilitador Local: com a função de divulgar as
iniciativas,
e promover o envolvimento;
1 Administrativa;
1 Elemento, pelo menos, de cada instituição promotora e de
cada instituição parceira;
2 Elementos da "Clac Comissão Local de Acompanhamento e Cooperação " e
2
Elementos da "Senso Comun- Plataforma de Intervenção,
Responsabilidade e Cidadania”

Local: morada(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Local: entidade(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Melhoria no processo de organização de Comissões de Lote,
em 6 lotes.
Melhorias nas zonas comuns de 4 lotes.
Envolvimento de 12 facilitadores de lote e 20 outros
moradores em todo o processo;
Realização de 1 concurso de
ideias para embelezamento de espaços comuns com atribuição
de prémios
Realização de 2 concursos; “ O Melhor Presépio”
e os Tronos de Santo António,
nos Lotes
5682 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
100
2
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Actividade 8

Trás outro amigo também

Descrição

Durante o normal desenvolvimento das actividades de
(in)formação para a capacitação para a cidadania dos
facilitadores de Lote e outros interessados com o objectivo
de promover a responsabilização com as habitações e os
espaços comuns, e alterações positivas na comunidade em
geral, serão promovidas 4 iniciativas socioculturais que
sensibilizem e reforcem a comunidade para o seu
envolvimento activo na promoção da coesão social e na
melhoria das condições de vida nos bairros
A
animação sociocultural revela-se assim, uma acção muito
contextualizada e fortemente ligada ao desenvolvimento
local, uma vez que se destina a grupos de pessoas e
pressupõe a sua participação nas actividades, com o intuito
não só, de as distrair e “educar” mas também, com a
finalidade de os tornar sujeitos activos no seu próprio
desenvolvimento cultural e social. O projecto visa
“transformar os destinatários da animação sociocultural em
sujeitos activos da comunidade a que pertencem e em agentes
dos processos de desenvolvimento em que estão envolvidos”
As acções irão contribuir para “aquisição de culturas de
desenvolvimento que constituem o ponto de partida, para que
de maneira gradual, o processo de desenvolvimento local
possa ganhar a dimensão de um projecto colectivo e assumido
pelos actores locais e auto-sustentado” Trilla (2004).
Pretende-se estimular a comunidade para que participem em
todas as fases do processo, desde definição e preparação
até à realização e avaliação das referidas acções.

Recursos humanos

-1 Coordenador, com a função de criar instrumentos de
divulgação e avaliação; articular entre as instituições e
moradores;
-1 Técnico, com a função de acompanhar o
processo, garantir as condições para a realização das
iniciativas; aplicar instrumentos de avaliação;
-1
Facilitador Local: com a função de divulgar as iniciativas,
e promover o envolvimento;
-Elementos das entidades
parceiras (mínimo de 1 elemento por organização)
- 1
Administrativa
2 Elementos da " Clac - Comissão Local de
Acompanhamento e Cooperação "
e 2 Elementos da "Senso
Comun – Plataforma de Intervenção, Responsabilidade e
Cidadania”
-Formandos da acção de formação

Local: morada(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro
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Local: entidade(s)

Projecto Alkantara 1 Sala na Loja 4/A no Bairro do Cabrinha
e 1 Sala no Lote 6, Loja 2 no bairro do Loureiro
1 Gabinete
no Espaço da Junta de Alcântara no Bairro do Cabrinha
1
Gabinete no Espaço da Junta de Campo de Ourique no bairro
do Loureiro

Resultados esperados

Capacitação dos formandos e dos moradores envolvidos para a
realização de eventos;
Envolvimento de 400 moradores nas
iniciativas a desenvolver pelos formandos;
Envolvimento
de 20 moradores na construção, dinamização e avaliação
do programa de iniciativas de comunitárias;
Realização de 4
iniciativas comunitárias;
Melhorar as relações de
vizinhança e sentimento de pertença ao território.
Promover
um sentimento de segurança.
A avaliação dos resultados
acontecerá através da medição da participação em cada um
dos eventos e a nível da avaliação qualitativas (medição do
estreitamento das relações de vizinhança / sentimento de
segurança, através de instrumentos específicos),
objectivando-se a disseminação dos resultados obtidos.

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

7483 EUR
Mês 5, Mês 8, Mês 10, Mês 12
Pontual4
2500
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

10
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador
960
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Superior
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Facilitador Local
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Investigador Sénior
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Investigador Sénior
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Colaborador para transcrição e análise do material das
entrevistas
120

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Designer para construção do expositor móvel
20

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Investigador
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Documentarista para filme e entrevistas em movimento
40

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador certificado
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador/Monitore/Colaborador ocasional
50

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Administrativo
1920

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Contabilista
50

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

3

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

120

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

2380

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

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

60

Nº de destinatários desempregados

40

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

20

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

60

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

1
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Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

4

Nº de publicações criadas

2

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

3

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

0

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

22800 EUR

Encargos com pessoal externo

12910 EUR

Deslocações e estadias

2000 EUR

Encargos com informação e publicidade

2500 EUR

Encargos gerais de funcionamento

8190 EUR

Equipamentos

1520 EUR

Obras
Total

0 EUR
49920 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

PROJECTO ALKANTARA - Associação de Luta Contra a Exclusão
Social
49920 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio

Projecto Alkantara
Financeiro
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Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

8000 EUR
Verba relativa ao número de horas dos técnicos afectos ao
projecto como: Técnicos especialistas, Administrativa,
Contabilista, presença e deslocações de representantes da
instituição para reuniões e actividades; Outras despesas
inerentes ao funcionamento do projecto como: Espaços,
Computadores, Data show, Telas para apresentações, etc.
Junta de Freguesia de Alcântara
Não financeiro
5000 EUR
Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações
dos técnicos afectos ao projecto, outros materiais
considerados necessários para envolvimento da população e
para a execução das actividades de execução de pequenas
reparações nos lotes e em outras áreas das suas
competências e da sua jurisdição.
Junta de Freguesia de Campo de Ourique
Não financeiro
5000 EUR
Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações
dos técnicos afectos ao projecto, disponibilização de 1
loja para desenvolvimento de atividades e outros materiais
considerados necessários para envolvimento da população e
para a execução das atividades nas áreas das suas
competências e da sua jurisdição.
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Não financeiro
6000 EUR
Verba relativa ao número de horas de presença e deslocações
dos técnicos afectos ao projecto, número de hores de
intervenção de investigadores,
outros materiais
considerados necessários para o desenvolvimento das
entrevistas e recolha de objectos junto da população e para
a execução das actividades nas áreas das suas competências.
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Não financeiro
2000 EUR
Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Instituição para as reuniões de parceria, participação nas
atividades e mobilização da comunidade.
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Entidade
Tipo de apoio
Valor

Útero Associação Cultural
Não financeiro
2000 EUR

Descrição

Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Associação para as reuniões de parceria, participação nas
atividades relacionadas com a expressão dramática.

Entidade

Senso Comum "Plataforma de Intervenção, Responsabilidade e
Cidadania"

Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
2000 EUR
Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Plataforma para as reuniões de parceria, participação nas
atividades e mobilização da comunidade.
Comissão Local de Acompanhamento e Cooperação
Não financeiro
2000 EUR
Verba relativa ao número de horas dos responsáveis da
Comissão para a reuniões de parceria, participação nas
atividades e mobilização da comunidade.

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

49920 EUR
8000 EUR
57920 EUR
5780
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