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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Recreativa Taberna das Almas

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação Juvenil Transformers

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

Ignição
ARTA - TABERNA DAS ALMAS
64. Anjos
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O espaço chamado de Taberna das Almas, antiga biseladora do
princípio do século passado e antigo armazém que já serviu
várias funções - de caráter industrial sobretudo - até
meados da 1ª década do presente século, encontra-se em
situação de alguma degradação e indisponível pela sua
disposição e arranjo atuais, para o cumprimento do que
estatutariamente lhe está previsto pela ARTA: espaço
multi-funções de apoio às artes, nomeadamente às de palco,
através do apoio e divulgação daqueles projetos mais
inovadores.
Foram feitas algumas melhorias no último ano pelos
proprietários, nomeadamente no telhado e nas paredes
exteriores e que visaram impedir a continuação da
degradação do espaço, nomeadamente aquela causada pela
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humidade, chuvas, etc. A reabilitação da principal sala de
espetáculos agora por nós proposta na presente candidatura
viabilizará todo o projeto ARTA presente nos objetivos
estatutários. É um passo fundamental porque será aquele que
permitirá a deslocação das pessoas quer da zona quer de
fora, ao espaço Taberna das Almas em busca dos espetáculos
promovidos, dos ateliers em curso, de pequenos mercados de
troca de produtos inovadores e da responsabilidade de
artistas ou artesãos, de exposições, conferências,
bibliotecas e troca de livros, etc.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Espaço Comunitário
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A ARTA sustentará o descritivo anterior e no que aos
referidos objetivos específicos diz respeito em dois tipos
de condições:
1 - obtenção da comparticipação solicitada através do
BIPZIP.
2 - participação efetiva dos seus associados e amigos na
elaboração dos projetos e análises dos custos, na
responsabilização pelo desenvolvimento e cumprimento de
tudo o previsto para a execução dos mesmos; na criação de
mais parcerias efetivas e com um conjunto mais alargado de
grupos, associações e outras instituições que utilizarão a
Taberna das Almas como espaço privilegiado quer da
exposição pública das suas atividades, quer nas
circunstâncias previstas nos estatutos, no regulamento e
modelo de parceria já enviado a algumas instituições,
nomeadamente à CM de Lisboa e que prevê a utilização por
determinado período, a contratualizado de ateliers, salas
de ensaio, etc, disponíveis no espaço e a título gratuito.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição
Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

-

Descrição
Recursos humanos

Projetistas - arquitetura; estruturas; eletricidade;
segurança; acústica
Fiscais de obra - segurança; análise e verificação de
custos; conformidade com prazos e metodologias propostas
para a obra.
Empreiteiro responsável e devidamente autorizado e
legalizado para a execução das obras pedidas, assim como a
respetiva equipa.

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

50000 EUR
Mês 1, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal

Nº de destinatários

0

Objectivos especificos para que
concorre

1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

Nº de novos postos de trabalho criados
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com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

----------

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

----------

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

----------

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

----------

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

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------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

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------
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Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

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

----------

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

0 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

0 EUR

Encargos gerais de funcionamento

0 EUR

Equipamentos

0 EUR

Obras

50000 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Recreativa Taberna das Almas
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

ARTA - Taberna das Almas
Não financeiro
5000 EUR
Elaboração e Aprovação de Projetos; Acompanhamento e
fiscalização de obra; Análise e Previsão de Custos;
Elaboração e efetivação de Protocolos e Parcerias com
Entidades e Instituições Associativas de caráter cultural,
recreativo, desportivo, empresarial, sindical e outras que
tenham interesses na comunidade e na zona influenciada pela
ARTA e pelo espaço Taberna das Almas.

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

50000 EUR
5000 EUR
55000 EUR
0



