Programa BIP/ZIP 2020
FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 063
Quinta do Ferro Solidária

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
Rua Nova do Almada, nº 2 - 3º Andar 1100-060 Lisboa | Telefone: 21 322 73 60 | Email - bip.zip@cm-lisboa.pt

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Amigos da Quinta do Ferro, Associação de Proprietários e
Moradores

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Trabalhar com os 99%, CRL

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Quinta do Ferro Solidária
65. Quinta do Ferro
Síntese do Projecto

Fase de execução

Formação em saúde das equipas de moradores-assistentes por
elementos em colaboração com a USF das Mónicas e com
escolas de formação em serviços de saúde; Detectar
situações de agregados em condições de habitação indigna,
por forma a candidatar o bairro Quinta do Ferro a programa
de melhorias das condições habitacionais; Criar condições e
sistemas de acesso às tecnologias de informação para todos
os moradores. Divulgar a situação e o desenvolvimento do
bairro.

Fase de sustentabilidade

Garantir um sentimento de segurança e prevenção no bairro
para que seja possível voltar a juntar sinergias e
envolvimento comunitário. Manter o espírito de
solidariedade e de entreajuda entre moradores e
proprietários para melhor resolução de problemas que surjam
no bairro, quer sejam "ameaça" para tudo o que se pretende
edificado, quer no aspecto material e social.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Devido aos perigos que representam o envelhecimento geral
da população da Quinta do Ferro e as condições inaceitáveis
e perigosas em que a mesma reside, há que tomar medidas
urgentes para evitar um surto epidémico e construir
condições de segurança e de dignidade para um futuro
melhor. A vizinhança da Escola Gil Vicente também é outro
factor de risco porque há estudantes que residem nas ruas
do bairro, frequentam ou cruzam as ruas do mesmo,
proporcionando o contacto com idosos e outros perigos que
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sabemos estarem relacionado com toxicodepência e outros
problemas sociais.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Inclusão e a Prevenção
Grupos vulneráveis
No decorrer do próximo ano, todo o país estará assolado por
uma nuvem de restrições em função da pandemia que se abateu
sobre o mundo. Sabemos pouco sobre o vírus, mas não nos é
difícil de prever que provocará mais uma violenta crise
económica e que forçará as pessoas de risco a ficarem mais
tempo em casa em isolamento físico das demais.
Este
projecto tenta modificar esta situação, não proibindo o
contacto pessoal mas, pelo contrário, criando melhores
condições de vida, não só a nível social e bem estar
pessoal, como a nível habitacional, dentro da própria casa.
Desenvolver dinâmicas no bairro com actividades apelativas
a uma participação activa na cidadania e no desenvolvimento
urbano e social.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Apoio à população e detecção de situações de risco. Avaliar
o estado de saúde da população da Quinta do Ferro, fatores
de risco e perigo predisponentes de problemas de saúde.
Criação de uma unidade de cuidados local para dar respostas
de urgência imediatas a pessoas em situações mais
vulneráveis e especificas relativas ao combate de Corona
Vírus e à crise social que dele decorre. Registo, questões
e respostas de emergência no plano alimentar, serviços
básicos, bem como situações de isolamento.
A avaliação e
elaboração de um plano integram a participação efectiva da
população, tendo como organizador as suas vivências e
cultura. Em espaços habitacionais e comunitários serão
realizadas dinâmicas que permitem caracterizar o estado de
saúde da população, promover a sua saúde e bem estar.
Esta avaliação integra a elaboração de um plano de
intervenção que pretende minorar os riscos de saúde
identificados ao longo do ciclo de vida, bem como da
situação atual causada pela pandemia.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição

Sustentabilidade

Condições de habitabilidade da Quinta do Ferro.
Elaboração
de um primeiro diagnóstico abrangente das carências
habitacionais do Bairro Quinta do Ferro, como base à
preparação do 1.º Direito – Programa de Apoio ao Direito à
Habitação.
Os resultados serão uma importante ferramenta de apoio ao
diagnóstico e levantamento de necessidades relativas a
situações de agregados em condições de habitação indigna,
por forma a candidatar o bairro Quinta do Ferro a este
programa de melhorias das condições habitacionais.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Construção de Redes de Apoio.
Em tempos gerados de
pandemia, a Cooperativa Trabalhar com os 99% criou uma
plataforma digital - Fórum Local -para que diferentes
bairros onde têm vindo a trabalhar possam permanecer
ligados e para que todos nos possamos sentir mais próximo
apesar do distanciamento físico. Num momento em que nos
pedem confinamento e isolamento físico, é lançado o
primeiro, durante o mês de Abril, sendo este o Fórum Local
da Quinta do Ferro.
Doravante, este fórum depende da
participação de quem nele vir utilidade.
É necessário garantir que todos possam aceder ao mesmo,
para ir ajudando e tentando que ele vá respondendo cada vez
melhor às necessidades locais, procurando construir
caminhos e parcerias que resultem na melhoria das condições
de vida de todos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

Formação de unidade cuidados local
Sabe-se pouco sobre o que mudou na Quinta do Ferro nos
últimos meses de pandemia. As condições de saúde dos seus
residentes é uma das principais preocupações. A primeira
acção que se pretende desenvolver é a formação de equipas
de moradores que possam criar uma unidade de assistência à
saúde local, com o apoio da Escola de Enfermagem ou USF das
Mónicas ou uma instituição de Saúde Pública.
Associação Proprietários e Moradores da Quinta do Ferro.
Sede provisória da Associação, na Rua C, nº 6.
Drª Fernanda Sousa Gomes, dirigente da Associação.
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

Manter uma necessária colaboração e constante
acompanhamento entre moradores/proprietários e restante
população com apoio a uma assistência médica mais
especifica aos problemas de saúde do bairro.
6000 EUR
Mês 1, Mês 2
Semanal
10
1

Diagnóstico das condições de saúde

Descrição

Levantamento e elaboração de relatório sobre as condições
de saúde do bairro. Sabe-se pouco sobre o que mudou na
Quinta do Ferro nos últimos meses de pandemia. As condições
de saúde dos seus residentes é uma das principais
preocupações. A primeira acção que se pretende desenvolver,
determinante para o desenrolar de todas as actividades,
será uma avaliação dessas condições, de prevenção e
segurança ligadas aos cuidados com a pandemia.
Manter uma
necessária colaboração e constante acompanhamento com a
ARS-LVT (Associação Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo).

Recursos humanos

Equipas de moradores assistentes instruídos pela Escola
Superior de Enfermagem ou USF das Mónicas ou uma
instituição de Saúde Pública. Estas equipas podem ser
reforçadas por amigos da associação que sejam profissionais
de saúde ou que tenham comprovada formação para actuar em
situações de crises pandémicas.

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor

A actividade será principalmente executada nas Ruas A, B e
C do bairro da Quinta do Ferro e em certos casos, que
exijam espaço próprio, na sede provisória, na Rua C, nº 6.
Amigos da Quinta do Ferro e Drª Fernanda Sousa Gomes,
dirigente da mesma associação.
- Caracterizar factores de risco, perigo, promotores e
protectores de saúde da população que habita na Quinta do
Ferro.
- Atenuar o excesso de deslocações às unidades de
saúde familiar, a postos médicos, clínicas e hospitais.
Tranquilizar moradores e criar medidas de segurança
sanitária imprescindível para resultados de risco.
3000 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Mês 3
Diário
200
1

Condições de Habitabilidade
Levantamento e elaboração de relatório sobre as condições
habitacionais do bairro. No decorrer do próximo ano e até à
descoberta de cura ou vacina para o COVID-19, apelar-se-á à
população de risco (maioritária neste território) que se
mantenha o mais possível em casa. Para o fazerem têm de ter
condições habitacionais.
Este inquérito deverá ser
respondido por moradores, proprietários-moradores e
proprietários não-moradores da Quinta do Ferro tendo como
terminologia base o disposto no 1º Direito – Programa de
Apoio ao Acesso à Habitação.
Arquitectos da Cooperativa
Estrutura da Cooperativa
Cooperativa Trabalhar com 99%
Este levantamento permitirá detectar quem não tem essas
condições mínimas e, por outro lado, realizar as bases
necessárias que permitirão aos proprietários da Quinta do
Ferro candidatarem-se ao 1º Direito - Programa de Apoio ao
Direito à Habitação, depois de este bairro ter sido
considerado na Estratégia Local de Habitação de Lisboa.
6000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
200
1, 2

Fórum Local da Quinta do Ferro
Manutenção, gestão e aproveitamento do Fórum Local da
Quinta do Ferro. Criado no decorrer do período de
quarentena, o Fórum Local da Quinta do Ferro é o espaço
virtual da Quinta do Ferro. Nesta medida pretende-se que a
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avaliação técnica das condições de saúde e de habitação
também possam produzir conteúdos para estar no fórum e que
inclusivamente possam estar em permanente actualização.
Recursos humanos

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5

Associação Proprietários e Moradores da
Quinta do Ferro,
Cooperativa Trabalhar com os 99%
Estrutura da Cooperativa
Não necessita.
Pretende-se, com este projecto, que também seja um espaço
de estudo, com dados em tempo real das condições do bairro
e da sua evolução, bem como de troca de informações entre a
comunidade.
3000 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
Diário
200
3

Conversas "No Nosso Chão"

Descrição

Reactivação das reuniões de bairro "No Nosso Chão" em
condições de segurança. Em 2019 a Associação iniciou um
conjunto de reuniões de bairro, que tiveram muita
aceitação, sob o mote "O Nosso Chão". Entretanto, em
virtude da pandemia, estas reuniões foram suspensas.
Pretende-se retomar a regularidade destes encontros em
condições de segurança.

Recursos humanos

Associação Proprietários e Moradores da Quinta do Ferro

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

Valor

Sede provisória, na Rua C, nº 6 - Antigo restaurante "Tó da
Quinta" do bairro Quinta do Ferro.
Drª Fernanda Sousa Gomes, dirigente da Associação.
Desconfinamento da população do bairro, garantindo as
medidas necessárias de segurança e prevenção.
Sensibilização dos moradores para a importância da leitura,
da música e das artes.
Aumentar o amor pelo bairro e pela
cidade desenvolvendo o espírito associativo.
900 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 6
Descrição

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

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 7
Descrição

Recursos humanos

Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
50
1, 3

Criação de unidade cuidados local
Não se querendo constituir como uma unidade de saúde
alternativa à dos SNS, pretende-se, a nível local através
da prevenção e correcta avaliação, retirar peso e pessoas
que não necessitem de recorrer ao SNS e/ou detectar casos
de uma forma mais veloz.
Associação Proprietários e Moradores da Quinta do Ferro
Sede provisória, na Rua C, nº 6
Drª Fernanda Sousa Gomes, dirigente da Associação.
Criar proximidade à comunidade. Avaliar o estado de saúde e
acompanhamento da população que reside no bairro.
Acompanhar os moradores com dificuldades de deslocação ou
de conhecimento de obrigações em deslocações a unidades
médicas ou serviços públicos, se bem que o objectivo
principal seja o de permitir resolver o maior número
possível de situações dentro do espaço associativo.
20250 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Semanal
250
1

Quinta do Ferro em Festa
Por ocasião das Festas de Lisboa de 2021, em coordenação
com a EGEAC e respeitando as normas de saúde em vigor,
organizar-se-á o retomar das festas da cidade com eventos e
organização popular.
Associação Proprietários e Moradores da Quinta do Ferro,
Cooperativa Trabalhar com os 99%
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Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados
Valor

Bairro da Quinta do Ferro/ Sede provisória, na Rua C, nº 6
Drª Fernanda Sousa Gomes, dirigente da Associação.
Envolvimento comunitário e participação nas diversas
dinâmicas do bairro.
10750 EUR

Cronograma

Mês 10

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

250
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Dirigentes da Associação de Moradores e Proprietários da
Quinta do Ferro
1900

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Director de Projecto da Cooperativa (1)
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Arquitectos da Cooperativa (2)
420

10

PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Arquitectos da Cooperativa (2)
850

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%)

5

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)

100

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

0

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

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

70

Nº de destinatários desempregados

45

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

20

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

40

Nº de destinatários imigrantes

10
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
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Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

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

1

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

0

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
Encargos com pessoal interno

29250 EUR

Encargos com pessoal externo

13700 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

0 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos

1950 EUR
0 EUR

Obras

5000 EUR

Total

49900 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Amigos da Quinta do Ferro, Associação de Proprietários e
Moradores
49900 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Trabalhar com os 99%, CRL
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
17000 EUR
A elaboração do projecto (Actividade 3, 4 e 7) a realizar
deveria ser orçamentado num total de 19.000,00€. A
Cooperativa entende efectuar comparticipação das
actividades 3 (6.000€), 4 (6.000€) e 7 (5.000€). Refere-se
ao número de horas afectas ao projecto asseguradas
exclusivamente pela entidade, sem recurso ao apoio BipZip.

TOTAIS
Total das Actividades

49900 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

17000 EUR

Total do Projeto

66900 EUR

Total dos Destinatários

1160
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