Programa BIP/ZIP 2013
Dimensão: Ignição

FICHA DE CANDIDATURA
Refª: 066
Alegria no pátio

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

FITI - Federação de Instituições de Terceira Idade

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ASAS Associação de Serviço e Apoio Social

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

Ignição
Alegria no pátio
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A FITI-Federação das Instituições da Terceira Idade
situa-se na freguesia da Nossa Senhora de Fátima, rodeada
por instituições culturais, sociais e educacionais bem como
pelos bairros residenciais o que lhe permitiu efetuar o
diagnóstico da existência de um bairro isolado. Através da
relação próxima com alguns moradores e instituições
circundantes do Bairro, tais como o ASAS, tivemos
conhecimento do isolamento da comunidade e da existência do
Pátio que pretendemos requalificar e dinamizar. Nesta
candidatura reportamo-nos a uma área nas traseiras do
edifício da Rua Augusto Abelaira (numeração par). A
existência de um pátio tem merecido a preocupação dos seus
habitantes por se encontrar num estado de degradação, com
uma vista triste para quem reside nos fogos à sua volta. A
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FITI pretende devolver a alegria ao espaço que já foi
merecedor de um projeto social patente nas pinturas
personalizadas com temas sociais como a proteção do
ambiente.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Pretende-se o apoio do programa BIP-ZIP como um
investimento imperioso na requalificação do espaço
posteriormente mantido pela FITI e que terá efeitos
continuados na dinamização do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Após o investimento feito na requalificação do espaço as
ações necessárias serão levadas a cabo pelos seus
residentes com o apoio e envolvimento da FITI e das suas
instituições federadas e parceiras.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Todas as atividades do plano serão dinamizadas pelos
recursos humanos da FITI com a colaboração das suas
instituições federadas e parceiras.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
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Actividade 1

Diagnóstico

Descrição
Recursos humanos

Os colaboradores, nomeadamente os alunos da Universidade
Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais,
no projeto irão conduzir as atividades descritas com a
coordenação do responsável do projeto.

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

-

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

Actividade 2

7000 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Semanal
600
1

Intervenção

Descrição
Recursos humanos

Os colaboradores técnicos no projeto irão determinar as
infra-estruturas necessárias e as tintas aconselháveis na
pintura do espaço. Serão subcontratos recursos humanos a
empresas especializadas na requalificação.

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

-

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

Actividade 3

20000 EUR
Mês 4, Mês 5
Diário
50
2

Dinamização
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Descrição
Recursos humanos

Os colaboradores no projeto irão coordenar as atividades
conforme o plano junto da população participante.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

10000 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário

Nº de destinatários

650

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3

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
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

----------
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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

----------

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

5600 EUR

Encargos com pessoal externo

3500 EUR
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Deslocações e estadias

1000 EUR

Encargos com informação e publicidade

1400 EUR

Encargos gerais de funcionamento

8000 EUR

Equipamentos

10000 EUR

Obras

7500 EUR

Total

37000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

FITI - Federação de Instituições de Terceira Idade
37000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
0 EUR
-

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

37000 EUR
0 EUR
37000 EUR
1300



