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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Geração Com Futuro, Associação

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

AMBH - Associação de Moradores Bairro Horizonte

Designação

VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação

CICLODA - Associação Oficina da Ciclomobilidade

Designação

Clube Intercultural Europeu

Designação

LiDA - Laboratório de Investigação em Design e Artes

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir
ODS 2030

Ignição
Geração Floresce
46. Quinta do Lavrado
Energias Renováveis e Acessíveis
Cidades e Comunidades Sustentáveis
Produção e Consumo Sustentáveis
Síntese do Projecto

Fase de execução

Mobilização para o Desenvolvimento Sustentável, promovendo
competências nos moradores, estimulando práticas amigas do
ambiente e gerando um ecossistema amigável para os
circuitos curtos e economia circular.
Promoção de oficinas
regulares com crianças e jovens e capacitação dos moradores
em diversas áreas:ecologia, 5R’s, audiovisual, etc
Encontros com autarquias no que respeita a práticas de
desenvolvimento sustentável para o território: mercados,
economia doméstica, energias renováveis, lixos

Fase de sustentabilidade

O consórcio manter-se-á na fase de sustentabilidade, na
contínua criação/manutenção de estruturas e dinâmicas no
contexto deste BIP. A participação de institutos de ensino
superior e do Festival Iminente, perspetiva 2 anos repletos
de atividades e de uma contínua “ativação” dos moradores
para as questões deste BIP, em correlação com a ação
regular do CLDS e da Equipa Comunitária (SCML+AKF) com a
Geração Futuro que facilitam e apoiam a procura de recursos
para a continuidade do BIP

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1
Objetivo Geral de Projeto
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

A Quinta do Lavrado é um bairro de Realojamento na Penha de
França, nas traseiras do cemitério do Alto de São João. Sua
vizinhança constitui-se de terrenos expectáveis, uma ETAR,
uma estação de média e alta tensão da REN e outros bairros
de realojamento. O bairro é deprimido economicamente,
possui apenas 1 estabelecimento comercial. Nos terrenos
expectáveis a pastorícia concorre com entulho despejado.
Não existem espaços de recreio e/ou de lazer para a
população, apenas a excepção do Bip/zip Liga-te ao Bairro
que apenas garantiu a simulação de uma exigência para um
futuro espaço público formal.
Neste território descontínuo
da restante cidade, as consequências da pandemia agravaram
alguns dos défices crónicos. No inquérito CLDS em Abril de
2020, 39,2% da pop. activa encontrava-se desempregada. Se
somarmos os dependentes de subsídios e outros convénios, a
população não produtiva alcança os 60%.
Para o total de
participantes do inquérito (143 agregados), 70% considerou
a possível lacuna de bens alimentares como a principal
preocupação durante e após a pandemia, ultrapassando a
preocupação com a saúde. Por outro lado, 35% da população
afirma que de algum modo apoia e ajuda os vizinhos, um
valor que diz muito do espírito comunitário existente,
evidente em projectos anteriores de resgate de uma ação
coletiva: as Costas da Cidade ou até a reafirmação e
assentamento da GCF na Quinta do Lavrado
Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis
Mobilizar toda a comunidade a agir de forma sustentada para
o futuro próximo e a perceber que pode fazer a diferença no
desenvolvimento sustentável do Bº e da cidade, promovendo e
criando novas competências nos moradores, estimulando
práticas amigas do ambiente e gerando um ecossistema
amigável para os circuitos curtos e economia circular.
O
prolongamento físico das cadeias de valor, descentralizadas
a nível global, desviou os moradores do sistema produtivo
que os acolhia (segundo sector) sem a respetiva adaptação
de competências para a nova economia informacional e de
terceiro sector que move o pib da Área Metropolitana
Lisboa. Do mesmo modo, percebe-se que o sistema produtivo
contemporâneo - que exclui parte importante da população da
Qta do Lavrado - faz aumentar a pegada ecológica. A
paisagem humana e ecológica da Qta do Lavrado denuncia
todas essas contradições no mesmo espaço: homens e mulheres
sem emprego, crianças e jovens a improvisarem brincadeiras
na rua, ausência de comércio e serviços; num convívio
estreito com uma estação de alta tensão da REN, uma Etar a
céu aberto e baldios preenchidos com lixo e entulho
despejado por anónimos.
Em sintonia com Lisboa Capital
Verde 2020 este BIP intervirá a 3 níveis que se
complementam:
1 - Promoção de oficinas regulares, com
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crianças, complementares às atividades diárias que
consolidam a ação da GCF como promotora dos espaços de
sucesso - Reciclagem, energias renováveis e canal do
Bairro.
2 - Promoção das qualificações dos moradores e do
próprio Bairro enquanto unidade. Sensibilização e
capacitação dos moradores em diversas competências:
ecologia, desenvolvimento sustentável, audiovisual, entre
outras potenciadoras de práticas amigas do ambiente
3 Criação de oportunidades que permitam aos moradores
potenciar a relação com as autarquias e demais agentes
públicos no que respeita a práticas de desenvolvimento
sustentável a adquirir no território: mercados, economia
doméstica, energias renováveis, tratamento lixo

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Criar aproximação das crianças/jovens aos recursos
existentes para o desenvolvimento sustentável (mobilidade
sustentável, recursos naturais, tecnologias que podem ser
usadas para retirar energia de fontes renováveis e seus
princípios de funcionamento, eficiência energética etc).
Promover aprendizagens e pensamento crítico em torno das
temáticas da ecologia e meio ambiente através de atividades
lúdico-pedagógicas e formações-ações. Divulgar e envolver
os moradores nas ações ecológicas promovidas pelas crianças
e jovens.
No contexto de atividades feitas nos Espaços de
Sucesso, concebidos para a valorização da aprendizagem das
crianças do Bairro focado em atividades curriculares e
não-curriculares e desenvolvimento pessoal (projeto
consolidado com os BIPZIPs 2018, 2020, )foi expresso pelas
crianças e jovens uma preocupação relativa ao lixo no
bairro e a vontade de cuidar do espaço comum. Neste
sentido, serão criadas dinâmicas e oportunidades que
reflitam sobre a reutilização de material reciclado e
reaproveitado, assim como ações complementares que promovam
o consumo consciente baseado nos valores dos 5Rs (Repensar,
Reutilizar, Recusar, Reciclar, Reduzir) para o
desenvolvimento sustentável. Estas resultarão na produção
de materiais de utilidade para o dia a dia, brinquedos e
outros com base em energias renováveis, material
reciclado e reaproveitado.
A sustentabilidade deste objetivo assegura-se através da
Associação de Moradores Geração com Futuro e parceiros
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deste projeto e do território alargado, sobretudo a partir
dos Espaços de Sucesso e o CLDS Onda no Bairro que
facilitam às associações locais recursos (humanos e outros)
para a continuidade das atividades após o ano de execução.
De igual forma, através do envolvimento ativo dos líderes
locais, já envolvidos ou não na Geração com Futuro, em
certas atividades deste projeto que os motivem e interessem
mais (havendo moradores mais interessados nas hortas ou
feiras ou na representação da associação em plataformas
públicas, entre outros) serão eles o garante da
continuidade de cada atividade na fase de sustentabilidade.
No decorrer da fase de execução do projeto irá haver uma
procura ativa de financiamentos alternativos quer para
complementar a oferta já pensada nesta candidatura quer
para assegurar a continuidade das atividades na fase de
sustentabilidade. Tal procura irá abranger financiamento de
entidades privadas (com exemplos do passado bem sucedidos
como o Banco Montepio e o Festival Iminente), entidades
públicas e fundos europeus e internacionais (sendo que
existe uma vasta gama de financiamentos para o
desenvolvimento sustentável no contexto atual).

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Mobilizar moradores e implementar um modelo econômico
alternativo de economia circular, como gerador de renda e
solução alternativa para o desenvolvimento sustentável.
Capacitar os moradores em competências ecológicas,
desenvolvimento sustentável e
audiovisual. Estimular o
conhecimento e sensibilizar, através de ações de formação e
capacitação junto às autarquias locais, sobre os níveis de
cadeias de produção, distribuição e consumo alimentar e os
impactos diretos na vida dos moradores e ecossistemas.
Criar um espaço comum de gestão comunitária para dar
visibilidade e envolver pessoas de dentro e fora do bairro
e fomentar atividades com foco no fortalecimento da
produção local. Ser inspiração
e ponto de referência da
economia circular para os bairros envolventes do território
alargado e as associações de outros bairros de Lisboa,
especialmente as que participaram na rede informal criada
no contexto do BIP/ZIP de 2018.
Criação de estruturas e
dinâmicas para a implementação de circuitos mais curtos de
produção e consumo no BIP 46 e no território alargado do
Vale de Chelas. Hortas e Feiras
Introdução de elementos
direcionados para a ecologia e para o desenvolvimento
sustentável no BIP 46, especialmente no Espaço da Geração
com Futuro.

Sustentabilidade

Continuidade das hortas e das oficinas com crianças e
jovens a partir de certos moradores e da associação geração
com futuro. A partir dos produtos das hortas e outro tipo
de produção local as feiras mensais continuarão a ser
alimentadas e a logística das mesmas será também da
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responsabilidade da Geração com Futuro com o apoio das
autoridades locais, municípios, entidades presentes no
território e outras relevantes. Ao adaptar e embelezar a
praça Liga-te ao Bairro durante o ano de execução, os
moradores ficarão mais motivados para os cuidados contínuos
em relação à mesma.
As questões da economia circular
continuarão a ser aprofundadas e refletidas durante a fase
de sustentabilidade pela rede informal de associações
locais criada no contexto do projeto BIP/ZIP 2018 e cuja
relação se manteve nos esforços pós-Covid 19 de
distribuição alimentar às pessoas que sofreram um maior
impacto económico em diversos bips de Lisboa.
O compromisso
do presente consórcio manter-se-á na fase de
sustentabilidade, o que permitirá a contínua criação de
estruturas e dinâmicas ou a manutenção das dinâmicas
existentes / a implementar no contexto do projeto. Ao
contar com a participação no projeto de institutos de
ensino superior e do Festival Iminente, entre outros,
permite perspetivar dois anos de sustentabilidade repletos
de atividades e de uma contínua evolução da sensibilização
e “ativação” dos moradores para as questões do
desenvolvimento sustentável

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Criar junto dos/as moradores e moradoras do Bairro da
Quinta do Lavrado formas e estratégias complementares às
dinâmicas existentes no bairro para repensar sobre o
ecossistema e o impacto no bairro. Potenciar a relação do
bairro com as autarquias e demais agentes públicos no que
respeita à prática do desenvolvimento sustentável. Formar
em contexto os moradores e a partir de visitas a projetos
parceiros, no que se refere ao desenvolvimento sustentável
existentes na cidade, como a Mouraria Composta e HortaFCUL
que possibilite conhecimentos sobre permacultura,
compostagem, hortas urbanas e verticais, entre outras
Utilizar os espaços existentes já construídos pelos
moradores para discussão, como assembleias comunitárias na
inclusão de temas relevantes e de organização social para
que o esforço de melhoria e limpeza dos espaços comuns e do
BIP 46 e bairros envolventes seja colaborativo entre
moradores e autoridades competentes.
Criação de eventos
públicos de discussão, sensibilização e decisão no que
respeita a práticas de desenvolvimento sustentável a
implementar no território.
Acesso a plataformas de
co-decisão e co-governação;

Sustentabilidade

A criação de uma “pool” de moradores capacitados para a
representação da Associação Geração com Futuro e do Bairro
Quinta do Lavrado junto das autoridades competentes e
plataformas de co-governação permitirá a continuidade deste
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objetivo na fase de sustentabilidade. Aliás, o trabalho já
feito pela Geração com Futuro noutros processos - As Costas
da Cidade visitas guiadas e Festival - permitiu uma
visibilidade inusitada ao território do Vale de Chelas, não
só ao BIP 46. O fortalecimento da Geração com Futuro nas
questões da sustentabilidade ambiental e a criação de
estruturas e dinâmicas ecológicas no bairro durante a fase
de execução permitirá uma relação mais positiva com as
autoridades locais e outras competentes e um posicionamento
mais forte nas plataformas de co-decisão e co-governação de
Lisboa. Durante a fase de sustentabilidade este objetivo
será também assegurado pela rede informal de associações
locais criada no contexto do projeto BIP/ZIP 2018. A app,
entre outras criações durante a fase de execução, são
pensadas de forma duradoura e que exigirão pouco esforço
para se manterem ativas durante a fase de sustentabilidade.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

PlantAção

Descrição

Implementação de oficinas para crianças e jovens focadas
nas temáticas de ecologia, desenvolvimento sustentável,
energia renovável, alimentação saudável, reciclagem e
agricultura. Serão realizadas três tipos de oficinas:
Oficina de hortas comunitárias: a partir das e nas hortas
comunitárias já existentes no Vale de Chelas e da
atribuição de um talhão à Associação de Moradores Geração
com Futuro, serão desenvolvidas atividades regulares com
crianças e jovens para sensibilização e formação em
contexto sobre plantação, manutenção e colheita da horta,
baseadas em estratégias, técnicas e ferramentas propostas
pela permacultura.
Oficina de brinquedos e energia
renováveis: a partir da parceria com a Universidade ESAD e
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa serão
desenvolvidas diversas oficinas com crianças/jovens para
fabricação de brinquedos construídos com material
reciclável e movidos a energias renováveis e organização de
uma corrida com pequenos veículos eléctricos
energeticamente autónomos "solar buggies", pequenos karts
construídos com materiais recicláveis, movidos por pequenos
motores elétricos acionados por um painel fotovoltaico.
Oficina audiovisual: na continuação do BIPZIP 2020 com foco
no digital as crianças e jovens puderam apropriar-se de
competências digitais e de programação, em conjunto com o
“Canal do Bairro”, será possível realizar a criação de
produtos audiovisuais que servirão como veículo de
disseminação das práticas e aprendizagens do projeto.

Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela logística, gestão do espaço das atividades
e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46
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assim como o convite / ligação com os outros bairros do
Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a
operacional, Técnico/a Superior/a e Dinamizador/a
Comunitário/a responsável pela atividade;
RHs da FCUL,
incluindo alunos/as;
RH da LIDA, incluindo alunos/as;
Apoio
de um técnico do Clube;
Apoio técnico da AKF;
Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor

Rua José Inácio Andrade, Lote 12, Loja B, 1900-418, Lisboa;
Edifício da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, Campo Grande;
Associação de Moradores Geração com Futuro e Fundação da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
Esta atividade irá permitir aprendizagem coletiva entre
adultos e crianças/jovens nas práticas de agricultura
urbana, em parceria com o projeto Horta FCUL.
A produção de
brinquedos construídos com material reciclável e movidos a
energias renováveis, associada à aprendizagem sobre
energias renováveis, permitem o enraizamento e apropriação
do conhecimento sobre ecologia, sustentabilidade e formas
alternativas de produção de energia.
1 talhão das hortas
comunitárias do Vale de Chelas gerido pela Associação de
Moradores Geração com Futuro;
Aumento da competência da
Associação de Moradores sobre permacultura e agricultura
ecológica e sustentável.
Maior proximidade e trocas de
conhecimento de outros projetos existentes na cidade nas
temáticas de energias renováveis, agricultura sustentável,
permacultura, energias renováveis.
25 crianças e jovens a
participar semanalmente nas oficinas
15 adultos a
participar semanalmente nas atividades
50 crianças e
jovens envolvidas e sensibilizadas a partir da aprendizagem
lúdico-pedagógica sobre reutilização de materiais
recicláveis, e conscientes na utilização das energias
renováveis;
2 eventos realizado pelas crianças e jovens
para exposição dos conhecimentos adquiridos
15 produtos
digitais para disseminação do conhecimento
Criação de ou
literacia sobre uma aplicação sobre consumos energéticos,
pegada ecológica e descarbonização
9541 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
150
1, 3

Ciclo-Oficinas

Descrição

O passeio e o arranjo de bicicletas é uma das recriações
fundamentais dos jovens da Quinta do Lavrado. Ao encontro
de uma prática recreativa dos jovens e das crianças na
Quinta do Lavrado,
a atividade prevê a criação de uma
oficina organizada como ponto de encontro para crianças e
jovens, para que possam aprender novas competências,
reciclar os materiais, peças usadas, partilhar
conhecimentos, tornando as crianças e os jovens
responsáveis pela reparação e manutenção da própria
bicicleta.
Em parceria com a CICLODA, os jovens serão
formados em mecânica de bicicleta e gestão de oficina no
espaço associativo.
A ciclo oficina pretende também
promover o uso da bicicleta como alternativa para um estilo
de vida mais sustentável.
Os jovens participarão em todas
as fases de instalação e dinamização da oficina e serão
corresponsáveis na sua gestão diária.

Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela logística, gestão do espaço das atividades
e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46
assim como o convite / ligação com os outros bairros do
Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a
operacional, Técnico/a Superior/a e Dinamizador/a
Comunitário/a responsável pela implementação da atividade;
RH da CICLODA responsável pelo processo formativo e
supervisão da oficina aquando da sua criação;
Apoio de um
técnico do Clube;
Apoio técnico da AKF;

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

Rua José Inácio Andrade, Lote 12, Loja B, 1900-418, Lisboa
Associação de Moradores Geração com Futuro
1 cicloficina gerida pelos jovens no Bairro Quinta do
Lavrado nas instalações da Associação de Moradores Geração
com Futuro;
30 jovens recorrem e dinamizam a oficina
Promoção de formas de mobilidade sustentável e responsável
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em contexto de BIP;
Visibilidade a práticas de mobilidade
sustentável já praticadas pelos/as moradores/as do BIP 46,
Quinta do Lavrado e, por anexo, de outros BIPs;
Processo
formativo e de aprendizagem de gestão de um espaço para
usufruto comunitário pelos moradores/as do BIP 46,
especialmente os/as jovens do bairro;
Fomento à
empregabilidade e motivação adicional para percursos
educativos e profissionais dos/as jovens moradores/as do
Bairro Quinta do Lavrado pela inclusão nas Ciclo-Oficinas,
um processo prático e direcionado para interesses já
existentes e assumidos.
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

11887 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
30
1, 2

Feira Gira no Bairro
Utilização da Praça Liga-te ao Bairro (BIPZIP 2011) como
espaço de trocas das produções internas do Bairro (ex:
hortas comunitárias) também com colectivos externos,
aproveitando o espaço e a centralidade da praça no contexto
da cidade criando um mercado de trocas de médias dimensões.
No contexto da pandemia, a Associação de Moradores Geração
com Futuro foi ponto central de entreajuda na recolha de
roupas e alimentos para a doação aos moradores do bairro. A
partir desta iniciativa surge a vontade de alargar e dar
formato mais regular e mais estruturado a esta resposta que
já acontece.
Esta atividade cria um espaço aberto dentro
do bairro para troca/doações de produções internas (ex.
produtos das hortas comunitárias, móveis, vestimentas,
etc.). Este espaço irá promover o consumo consciente,
estimular o consumo de produtos feitos localmente pelos
moradores e reduzir a distância das cadeias de produção. A
Feira também criará uma dinâmica de convívio e atratividade
dentro e fora do bairro. Além disso,
proporcionará maior
ocupação do espaço urbano do Lavrado, nomeadamente da Praça
Liga-te ao Bairro (praça construída no BIPZIP 2015),
valorizando os projectos que têm vindo a ser desenvolvidos
na cidade, contribuído para a centralidade e economia
local.
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A Feira acontecerá de forma mensal a respeitar os
produtos da estação e com parceria das autarquias locais.
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela logística, gestão do espaço das atividades
e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46
assim como o convite / ligação com os outros bairros do
Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a
operacional, Técnico/a Superior/a e Dinamizador/a
Comunitário/a responsável pela implementação da atividade;
RH do Iminente responsável pelo processo de criação
artístico;
Apoio de um técnico do Clube;
Apoio técnico da
AKF;

Local: morada(s)

Praça Liga-te ao Bairro e espaço da Associação de Moradores
Geração com Futuro na Rua José Inácio Andrade, Lote 12,
Loja B, 1900-418, Lisboa

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Associação de Moradores Geração com Futuro
Feira no bairro de ocorrência mensal
Criação de uma
estrutura de gestão comunitária para sustentabilidade da
Feira
250 pessoas visitam e participam na feira
26
moradores envolvidos a colaborar com as bancas expostas na
feira
1 visita cada dois meses a outros projetos com boas
práticas fora do bairro
Associação de Moradores capacitada
para questões de economia circular e sustentabilidade
Desenvolvimento de competências de empreendedorismo
Street
art evocativa do desenvolvimento sustentável - Em parceria
com o Festival Iminente vamos convidar um artista para
junto com os moradores oferecer ao território e à cidade
uma obra de street art evocativa do desenvolvimento
sustentável, apoiando também a atenção para o espaço
público do território e melhorando a estética da Praça
Liga-te ao Bairro e a ligação da população do território à
mesma.
10890 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
276
1, 2, 3
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Actividade 4

Eco-Circuitos

Descrição

Organização de visitas guiadas “As Costas da Cidade” que
integram o antigo bairro da Curraleira e os consequentes
bairros de realojamento, incluindo o BIP 46. A visita
integra os vários murais de arte urbana criados aquando do
projeto PARTIS “PA-REDES” co-financiado pela Gulbenkian.
Esta atividade centra-se na realização de pelo menos 20
visitas durante o ano de execução com cerca de 16
participantes cada e em que todos os guias são moradores do
território Vale de Chelas. Tem como principais objetivos a
promoção da visibilidade positiva desta zona de Lisboa e o
fomento da coesão comunitária interna do território através
da partilha das estórias e memórias da Curraleira.
O
projeto pretende basear-se na visita e complementar o
percurso com vários pontos de interesse ecológico e boas
práticas do território que já existem, como por exemplo, as
hortas comunitárias, duas quintas de animais, zona de
colmeias, espaço de columbofilia, moradores a recolher e a
reutilizar ferro-velho, entre outras.
Esta atividade irá
também fornecer à visita meios tecnológicos e com uma
pegada ecológica reduzida de forma a aumentar a sua
qualidade e responsabilidade perante o planeta.
Serão
também feitas visitas adaptadas às crianças e jovens do
território que integram as atividades não só deste projeto
como outros que decorrem no Vale de Chelas.
Estas visitas
são auto-sustentáveis e a perspetiva é a realização mensal
das mesmas no período de sustentabilidade do projeto

Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela logística, gestão do espaço das atividades
e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46
assim como o convite / ligação com os outros bairros do
Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a
operacional, Técnico/a Superior/a e Dinamizador/a
Comunitário/a responsável pela implementação da atividade;
4 guias d’As Costas da Cidade responsáveis pela organização
e implementação das Visitas As Costas da Cidade;
Apoio de
um técnico do Clube;
Apoio técnico da AKF.

Local: morada(s)

A visita As Costas da Cidade realiza-se da Praça Paiva
Couceiro até à Picheleira, incluindo 2 freguesias de Lisboa
- Penha de França e Beato. A organização e monitorização
das visitas será feita a partir do espaço da Geração com
Futuro. Atividade pode incluir outros locais que mostrem
bons exemplos de ecologia em espaços públicos, espeialmente
situados noutros BIP’s do Vale de Chelas ou do resto de
Lisboa.

Local: entidade(s)

Associação de Moradores Geração com Futuro
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Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

20 visitas As Costas da Cidade realizadas no período de
execução e 24 no período de sustentabilidade;
350 pessoas
nas visitas, a maioria das quais residente noutras zonas de
Lisboa;
Integração de pontos locais de interesse ecológico
e boas práticas ambientais nas visitas;
Visibilidade
positiva ao bairro quinta do Lavrado e restantes bairros de
realojamento da Curraleira;
Visibilidade positiva aos
moradores e às moradoras responsáveis pelas boas práticas
ecológicas e/ou ambientais é possível estruturação de
percursos profissionalizantes;
Capacitação de moradores
jovens para integrar a visita enquanto guia.
7891 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
Pontual20
350
2, 3

Colmeia Viva
Esta atividade tem o propósito de criar um processo
formativo interno e a organização de eventos públicos e com
outras associações de base local e a criação de
oportunidades que permitam aos moradores potenciar a
relação com as autarquias e demais agentes públicos no que
respeita a práticas de desenvolvimento sustentável a
adquirir no território.
As formações visam sobretudo os
membros da Geração com Futuro, dos técnicos associados ao
projeto e demais moradores interessados sobre o contexto
geral das alterações climáticas e demais questões
relacionadas com a sustentabilidade ambiental, assim como
as boas práticas a implementar no dia-a-dia do projeto. A
maioria das formações será dada por parceiros do projeto ou
outras entidades com conhecimento e direcionada com
especial ênfase para as práticas e temas das 4 primeiras
atividades - oficinas artísticas, ciclo-oficina, produção
de brinquedos e produtos com base em métodos com uma pegada
ecológica reduzida, visita As Costas da Cidade, organização
de feiras de produtos locais, criação de circuitos curtos
de produção e consumo no território, entre outros.
Os
eventos baseiam-se na rede já criada de associações locais
a partir do BIP 2018 e têm como principal objetivo a
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elaboração, apresentação e discussão com as autoridades de
propostas e recomendações efetivas para a melhor integração
deste e de outros BIPs no planeamento ecológico da cidade.
Recursos humanos

A Associação de Moradores Geração com Futuro será
responsável pela logística, gestão do espaço das atividades
e pelo envolvimento ativo dos/as moradores/as do BIP 46
assim como o convite / ligação com os outros bairros do
Vale de Chelas e de Lisboa.
Equipa Interna - Coordenador/a
operacional, Técnico/a Superior/a e Dinamizador/a
Comunitário/a responsável pela implementação da atividade;
Apoio de um técnico do Clube;
Apoio técnico da AKF.

Local: morada(s)

O local principal será a sede da Geração com Futuro na Rua
José Inácio Andrade, Lote 12, Loja B, 1900-418, Lisboa
embora irá haver eventos em espaço público, sobretudo na
Praça Liga-te ao Bairro, e em espaços de outras associações
locais noutros BIP’s, especialmente as que integraram a
rede informal do projeto BIPZIP 2018 promovido pela Geração
com Futuro e cuja parceria se mantém ativa através dos
esforços da distribuição alimentar pós-Covid 19 e do
Festival Iminente.

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Associação de Moradores Geração com Futuro
Criar uma base de conhecimento comum;
Capacitação de
moradores para se tornarem agentes de mudança;
Oferta
formativa diversa à Geração com Futuro, parceiros e
moradores do BIP 46 em agricultura para as crianças etc;
ecossistema de Bairro com convidados/as;
8 Visitas a
projetos, experiências e boas práticas de desenvolvimento
sustentável e ambientais dda área metropolitana de Lisboa.
10 Encontro de parceiros locais - Um encontro entre
parceiros locais com responsabilidades concretas na gestão
do Bairro: Junta de Freguesia, Gebalis, Ass. Moradores e
ONG´s; para diagnóstico, levantamento de necessidades e
possíveis atividades.
6 Encontro de parceiros a nível
concelhio - Encontro entre parceiros ao nível da cidade e
área metropolitana. Intercâmbio de diagnósticos e soluções
na área do desenvolvimento sustentável e ambiente.
Encontro
final do Projecto, com a presença de todos os parceiros
envolvidos e público em geral para apresentação de
recomendações e boas práticas a implementar.
Diagnóstico
das plataformas de mobilidade urbana de lisboa Levantamento com os moradores da Quinta do Lavrado, em
jeito de walkthru e de experimentação das diferentes
plataformas de mobilidade da cidade de Lisboa e
diagnosticando o seu acesso à população local.
Mapeamento
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ambiental da Quinta do Lavrado - Levantamento das situações
pendentes.
Interacção com a DHURS/CML para situações
emergentes e pontuais, levantamento de situações e entrega
de propostas às autarquias (Juntas e CML)
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

9791 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11
Pontual12
204
2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

10
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenador/a
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico/a Superior/a
1540

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto
Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Dinamizador Comunitário/a
960
Financeira
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Morador no bairro do projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Sim

Técnico/a de Desenvolvimento Comunitário - AKF
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico/a de Desenvolvimento Comunitário - AKF
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnico Operacional - Clube
144

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

RH CICLODA
98

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

RH LIDA
98

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

RH FCUL
98
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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%)

3

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)

820

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

350

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

21
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

300

Nº de destinatários desempregados

140

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

326

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

30

Nº de destinatários imigrantes

24
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração
Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

25

1
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Nº de intervenções no espaço público

1

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

2

Nº de vídeos criados

24

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

12

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

0

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

33804 EUR

Encargos com pessoal externo

1000 EUR

Deslocações e estadias

2400 EUR

Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

250 EUR
1000 EUR
11546 EUR
0 EUR
50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Geração Com Futuro, Associação
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Festival Iminente
Financeiro
2000 EUR
Criação de uma escultura a partir de material reciclável na
Praça Liga-te ao Bairro.
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Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Fundação Aga Khan Portugal
Não financeiro
8657 EUR
Suporte Técnico à implementação e gestão das atividades do
projeto, nomeadamente: 2 técnico desenvolvimento
comunitário com competências nas áreas de Ciências de
Educação e Juventude, 8 horas semanais, num total de 400
horas, traduzidas num apoio não financeiro estimado em
8.657,60
Clube Intercultural Europeu
Não financeiro
2160 EUR
Disponibilização de 1 técnico de apoio à coordenação e à
implementação das atividades numa estimativa de cerca de 3
horas semanais.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

12817 EUR

Total do Projeto

62817 EUR

Total dos Destinatários

1010
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