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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia do Beato

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Fundação S. João de Deus

Designação

VMBA - Associação de Moradores Viver Melhor no Beato

Designação

Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa

Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

Médicos do Mundo, Associação

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

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

Ignição
Eu? Brinco! E tu? Aprendes?!
59. Empreendimento Municipal Rua Carlos Botelho
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

Empreendimento Municipal totalmente desprovido de quaisquer
áreas verdes, recreio e/ou lazer, a que acresce a fraca
oferta de actividades para a comunidade. Além desta
morfologia, e segundo o 'Relatório Final: Vale de Chelas -
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Análise da Situação de Partida' (CEDRU. 2010), a taxa de
analfabetismo da população deste empreendimento situa-se
nos 9,3%. Se juntarmos a este valor os níveis de instrução
da população, verificamos que apenas 34,4% tem o 1.º Ciclo
completo, valor que diminui nos graus escolares seguintes
(e.g., 28,1% tem o 3º Ciclo e 12,5% o Secundário). A
leitura ampla, geracional se quisermos, destes valores vem
a reflectir-se na taxa de desemprego da população local que
atingia, em 2010, antes da crise, os 22%.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Adultos (população em idade ativa)Crianças + adultos

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Localizado na confluência de outro BIP/ZIP (Nº 60), e da
EB1 Engº. Duarte Pacheco (Agrupamento das Olaias),
pretende-se com este projeto reabilitar - paredes meias
com a EB1, e a ladear uma área expectante a transformar em
área de estada e lazer - um parque de recreio infantil e 5
talhões hortícolas (mantidos pelos alunos, crianças do
bairro, que foram construídos no processo das 'assembleias
de turma' e 'escola' que têm lugar na EB1 e no âmbito da
sua participação na Assembleia Municipal das Crianças de
Lisboa). Reequipar o 'parque' e as 'hortas' em espaço
exterior, embora contíguo à EB1, significará também, por um
lado, criar uma barreira de segurança que evite a ida/fuga
de crianças para estrada que dá acesso/saída ao bairro e,
em simultâneo, facilite o acesso a futuras áreas de lazer
criadas no BIP/ZIP Nº. 60. Por outro lado, significará dar
resposta aos projetos pensados, propostos e votados pelas
crianças da EB1 no âmbito do processo das suas
'assembleias', promovendo-se assim também a alavancagem
para a relação entre a 'Escola e Comunidade' por via das
suas crianças.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

3
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Sustentabilidade

A componente mista 'alfabetização certificada' e 'formação'
em soft-skills para adultos pretende, directamente,
qualificar recursos humanos, aumentando a sua capacidade de
empregabilidade. Indirectamente, esta actividade também
constitui oportunidade para que a população local recorra a
um novo espaço no bairro - recentemente criado por uma
associação de moradores local, a 'Viver Melhor no Beato',
parceira deste projeto -, e usufrua, complementarmente, de
outras actividades que oferece nas áreas da saúde, educação
e lazer.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

O novo espaço da associação moradores, pela sua localização
estratégica - abrange população de, pelo menos, 3 BIP/ZIP
da Carta elaborada pela CML nesta zona do Vale de Chelas -,
está a oferecer novas actividades promotoras da frequência
de adultos e crianças num mesmo espaço, aumentando a
convivência entre gerações, e contribuindo no tempo para
uma maior coesão social local a contrariar a segregação
espacial e intergeracional que cada vez mais caracteriza o
nosso quotidiano citadino.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Parque de Recreio e sua Envolvente

Descrição
Recursos humanos

Alunos, professores, famílias, técnicos e mão-de-obra
qualificada para a requalificação da área seleccionada.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

43258 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Pontual

Nº de destinatários

166

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3
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Actividade 2

Alfabetização de Adultos

Descrição
Recursos humanos

1 Professor ou Técnico de Educação; 1 Formador de
Competências Pessoais e Sociais; 1 Técnico para
acompanhamento e monitorização da actividade.

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

-

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

6000 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
40
2, 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)

----------
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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

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

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

----------

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

5487 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

2179 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3528 EUR

Equipamentos

11482 EUR

Obras

26582 EUR

Total

49258 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia do Beato
49258 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

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

49258 EUR
0 EUR
49258 EUR
206



