Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Ignição

FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 028
Fachadas cheias de Graça.

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

EBANOCollective

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Junta de Freguesia de São Vicente (Antiga JF da Graça)

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

Ignição
Fachadas cheias de Graça.
23. Graça / Sapadores
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Bairro da Graça um dos mais antigos e belos da capital,
diariamente visitado por milhares de turistas, mostra hoje
um deplorável estado de degradação: em particular as
fachadas dos edifícios devolutos e/ou abandonados
apresentam um grave estado de ruína e estragos ambientais,
na medida em que este constituem os elementos de construção
mais expostos a agentes de degradação. Estas "fachadas de
abandono", com as suas janelas cegas ou partidas,
representam um dos aspetos mais evidentes desta degradação,
do ponto de vista dos moradores como dos turistas. A
intervenção proposta pretende mostrar quanto esse
património arquitectónico é valioso e chamar a atenção das
instituições e das pessoas para o seu próprio papel na
preservação dos prédios históricos.
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Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Espaço Comunitário
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

EBANO assegura que a realização das intervenção será feita
com materiais que se irão manter por mais de dois anos após
a conclusão do projeto. EBANO responsabiliza-se em relação
à divulgação e publicidade mediática da intervenção,
garantindo assim que o público mais amplo acompanhe a
realização do trabalho e partilhe a responsabilidade da sua
conservação. O envolvimento ativo da comunidade no processo
da criação artística deveria contribuir à redução dos atos
de vandalismo nas instalações e a consciencialização da
comunidade na preservação das melhorias aportadas.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

EBANO assegura que os resultados desta pesquisa irão
revitalizar o património histórico material e imaterial do
bairro da Graça e que esta revitalização, que poderá
envolver as crianças das escolas do bairro como forma de
ensino/participação na atividade artística, assim como
outras atividades formativas e didáticas, terá efeitos e
repercussões nos anos por vir.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

EBANO propõe uma intervenção urbana através da arte
acompanhada da investigação etnográfica e trabalho de campo
com as comunidades envolvidas no território e pretende
envolver a comunidade para repensar o ambiente no qual
vivem. Seguindo os princípios que caracterizam a associação
proponente EBANO, o projeto proposto tem um cariz
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etnográfico e social e um carácter fortemente
participativo, e prevê o envolvimento dos moradores e onde possível - dos artesãos da zona alvo no processo de
elaboração e de realização da intervenção. EBANO garante
que a comunidade será envolvida na promoção e manutenção
dos resultados da intervenção pelo menos até dois anos após
a realização da intervenção artística.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Pesquisa de terreno

Descrição
Recursos humanos

Antropólogos e historiadores do coletivo EBANO.

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

-

Resultados esperados
Valor

4000 EUR

Cronograma

Mês 3

Periodicidade

Diário

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

5786
1

Projetação artística.

Descrição
Recursos humanos

Curadores e responsáveis do conselho científico do coletivo
EBANO

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

-

Resultados esperados
Valor

2000 EUR

Cronograma

Mês 4

Periodicidade

Diário
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

5786
2

Realização das obras.

Descrição
Recursos humanos

Artistas, profissionais técnicos, fotógrafo e realizador.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4

15500 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7
Diário
5786
2

Ações com a comunidade.

Descrição
Recursos humanos

Artistas, docentes universitários e etnógrafos do EBANO e
membros da comunidade.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

9500 EUR
Mês 7, Mês 8
Diário
5786
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

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

Nº de novos postos de trabalho criados
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

----------
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Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------

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

14000 EUR

Encargos com pessoal externo

6500 EUR

Deslocações e estadias

500 EUR

Encargos com informação e publicidade

2000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2500 EUR

Equipamentos

2000 EUR

Obras

3500 EUR

Total

31000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

EBANOCollective
31000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

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

31000 EUR
0 EUR
31000 EUR
23144



