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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia da Ajuda

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

GI u:iclc

Designação

Associação Actividades Sociais Bairro 2 Maio

Designação

Associação de Moradores Bairro 2 de Maio

Designação

Faculdade de Arquitetura - ULisboa

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

Ignição
2 de Maio Todos os Dias
2. Dois de Maio
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Situado na orla ocidental de Lisboa, na freguesia da Ajuda,
o Bairro 2 de Maio, enquadra-se num contexto urbano e numa
paisagem de excelência, dada a proximidade com o Palácio
Nacional da Ajuda, Pólo Universitário e Parque de
Monsanto.Este bairro é um lugar com uma história e
identidades próprias, espaço de convivência pessoas com
origens, práticas e modos de vida diversos.No atual
contexto de restrição, os seus habitantes confrontam-se com
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dificuldades severas, sendo a inserção laboral
(informalidade e precariedade), as condições de
habitabilidade e a degradação dos espaços públicos, algumas
das principais condicionantes que fragilizam a sua condição
de cidadania. Este projecto tem por base um diagnóstico e
plano de acção construídos em 2012 por docentes e alunos da
Faculdade de Arquitectura, num contexto participativo,
envolvendo as associações do bairro, vizinhos e Junta de
Freguesia.Assumindo-se que a universidade tem hoje um papel
de responsabilidade social junto da sociedade civil, a FA
(parceiro), juntamente com a Junta e Associação de
Moradores do Bairro podem contribuir para a promoção da
coesão social e espacial desta zona da cidade, fornecendo
saberes e técnicas que poderão ajudar à capacitação e
empowerment desta população.O desafio deste projeto assenta
na valorização das pré-existências, numa perspectiva
interdisciplinar com diferentes escalas de intervenção,
promovendo a qualidade de vida dos habitantes do Bairro, a
sua auto estima e sentido de identidade.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Espaço Comunitário
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Para alcançar uma maior coesão social e territorial é
criado um programa de atividades que se relacionam e criam
per si um ciclo sustentável. A comunidade será chamada a
ter um papel determinante na transformação do bairro. A
interacção entre todos os intervenientes terá repercussões
a médio/longo prazo, com impacte decisivos nas crianças e
adolescentes. Desde cedo as crianças aprenderão a
importância de serem cidadãos activos e a preservar a
identidade e o lugar onde vivem. A interacção entre as
diferentes gerações, bem como, a transmissão de saberes e
actividades artesanais combinadas com outras de cariz mais
científico e tecnológico é também uma forma de garantir a
transmissão e preservação de técnicas ancestrais
preservando o passado e a identidade destes habitantes.
Serão aproveitadas as capacidades e competências dos
moradores no sentido de haver uma troca de serviços e
saberes entre a comunidade, o que será um garante da
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dinamização e reforço da coesão social. Um outro factor que
contribuirá para a sustentabilidade desta medida é a
compreensão por parte da comunidade de que ao participar
está a contribuir ativamente na melhoria da sua qualidade
de vida, com benefícios não só numa perspectiva pessoal,
mas também coletiva.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Esta é assegurada pela investigação e saberes académicos
aplicados a um espaço comunitário real, contribuindo
diretamente para a melhoria da imagem e funcionamento
urbano do Bairro 2 de Maio, mas sobretudo para a
capacitação da comunidade, quer seja por via de processos
de participação pública, quer seja por via da sua formação
e qualificação, de modo a incentivar actividades de
empreendedorismo e geradoras de auto emprego.
O reaproveitamento de materiais que à partida possam ser
tidas como residuais ou desperdícios urbanos em projectos
de Design e de teor artístico, a produção e venda de
produtos e serviços que rentabilizem o investimento feito,
será uma forma de assegurar a sustentabilidade das
actividades do projeto, durante e após o terminus do
projecto. Desta forma se garante a adição de valor sobre os
serviços e produtos produzidos, não só do ponto de vista
económico-financeiro, mas também em termos de inovação
social, atendendo ao envolvimento das comunidades (e dos
seus saberes e saberes fazeres tradicionais ou informais),
docentes e discentes do Pólo universitário. Desta forma,
também se pretende incutir uma postura pedagógica
ambiental, uma vez que ao serem reutilizados este tipo de
materiais reduz-se a pegada ecológica, numa acção de maior
contenção e aproveitamento de recursos existentes e
alternativos.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

O fomento de sentimentos de pertença e de relações de
solidariedade no bairro através da implementação de
processos de participação e de auscultação envolverá de
forma permanente os habitantes nos projetos e manterá o bom
estado de manutenção do bairro. Este processo participado
trará resultados a médio e longo prazos, constituindo-se em
garante do bem estar e da convivência social entre
moradores com pertenças e vivências tão diversas.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
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Actividade 1

Criação da Casa para Todos

Descrição
Recursos humanos

Colaboração de 1 técnica de serviço social da Junta de
Freguesia da Ajuda, voluntários da Faculdade de
Arquitectura - UTL e outros (p.e. informal U:iclc) e
moradores na reabilitação e re-equipamento do espaço.
Nas oficinas prevê-se a contratação de 2 colaboradores
externos responsáveis pelo Espaço, possibilidade de 1
colaborador/morador durante os fins-de-semana, voluntários
da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p.e. informal
U:iclc).

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

-

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

Actividade 2

25000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
500
1, 2, 3

Estudos, avaliação e monitorização

Descrição
Recursos humanos

1 colaborador externo em part-time, voluntários da
Faculdade de Arquitectura - UTL e outros (p.e. informal
U:iclc), 1 colaborador externo a contratar ( ver atividade
1)

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

4000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Diário
150
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

1, 2

Intervenção em espaço público

Descrição
Recursos humanos

voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e outros
(p.e. informal U:iclc), Junta de Freguesia da Ajuda,
voluntários da Associação de Moradores e moradores.
2 recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1).

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

-

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

Actividade 4

5000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
1000
1, 2

Acções de formação e workshops

Descrição
Recursos humanos

Voluntários do Bairro e da Faculdade de Arquitectura - UTL
e outros(p.e. informal U:iclc). 2 recursos humanos externos
a contratar (ver atividade 1)

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

2000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal

Nº de destinatários

120

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3
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Actividade 5

Por um Bairro Limpo

Descrição
Recursos humanos

Grupo de voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL e
outros (p. e. grupo informal U:iclc), moradores do bairro,
membros dos parceiros sociais. Possibilidade de colaboração
a título voluntário de companhias de teatro de rua. 2
recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1).

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

-

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

Actividade 6

200 EUR
Mês 4, Mês 8
Pontual2 vezes
60
1, 2, 3

Acompanhamento e banco de tempo

Descrição
Recursos humanos

2 representantes da Junta da Freguesia da Ajuda, membros
da Associação de moradores Bairro 2 de Maio, 2
representantes da Faculdade de Arquitectura - UTL; 1 membro
dos voluntários da FAUTL, membros de grupos informais
presentes no Bairro, 1 representante do grupo informal
U:iclc.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

5000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Mensal

Nº de destinatários

120

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3
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Actividade 7

Criação do "Cartão do Morador"

Descrição
Recursos humanos

Voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL, grupo
informal U:iclc; 2 recursos humanos externos a contratar
(ver atividade 1).

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

-

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

Actividade 8

200 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
150
1, 2, 3

Serviço de colónia de férias senior

Descrição
Recursos humanos

2 elementos da Direcção da Associação Actividades Sociais
do Bairro 2 de Maio.

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

-

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

Actividade 9
Descrição

4000 EUR
Mês 4
PontualJulho
50
1

Criação de um espaço hortícola
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Recursos humanos

Grupos de voluntários da Faculdade de Arquitectura - UTL,
outras faculdades, grupo informal U:iclc; 2 recursos
humanos externos a contratar (ver atividade 1)

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

-

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

Actividade 10

1000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
25
1, 2

Realização de eventos comunitários

Descrição
Recursos humanos

Voluntários exteriores (Faculdade de Arquitectura - UTL,
U:iclc, entre outros)ou moradores disponíveis para a
organização, promoção e execução dos eventos agendados. 2
recursos humanos externos a contratar (ver atividade 1), 1
técnica da Junta da Freguesia da Ajuda; voluntários da
Associação de Moradores do Bairro 2 de Maio.

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

-

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

3000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 7, Mês 9
Pontual5 vezes
500
1, 2, 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

0 EUR

Encargos com pessoal externo

22000 EUR

Deslocações e estadias

200 EUR

Encargos com informação e publicidade

4000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4200 EUR

Equipamentos

5000 EUR

Obras

14000 EUR

Total

49400 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia da Ajuda
49400 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia da Ajuda
Não financeiro
9100 EUR
Apoio na divulgação e equipamentos - 1000eur(actividade 1).
Materiais de apoio técnico às análises, audiovisual e
divulgação - 1200eur(actividade 2). Apoio na realização de
actividades relacionadas com manutenção de espaço público 800eur (actividade 3). Material e veículos de apoio às
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acções de recolha de lixo e separação - 500eur
(actividade 5). Apoio na divulgação e equipamentos 800eur (actividade 6). Material de apoio à produção
agrícola - 800eur(actividade 9). Serviço colónia de férias
senior - 4000eur (atividade 8).
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação de Actividades Sociais do Bairro 2 de Maio
Não financeiro
500 EUR
2 elementos da direcção técnica da Associação
Cedência do espaço da Associação.
Faculdade de Arquitectura - UTL
Não financeiro
1200 EUR
Recursos humanos em regime de voluntariado.
grupo informal U:iclc
Não financeiro
2900 EUR
Recursos Humanos:
Bolsa de voluntários de 22 pessoas - 2200eur (actividade
4). Bolsa de voluntários de 7 voluntários - 700eur
(actividade 5).

TOTAIS
Total das Actividades

49400 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

13700 EUR

Total do Projeto

63100 EUR

Total dos Destinatários

2675
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