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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia da Ajuda

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

GI u:iclc

Designação

Associação Actividades Sociais Bairro 2 Maio

Designação

Faculdade de Arquitectura de Lisboa da Universidade Técnica
de Lisboa

Designação

Associação de Moradores Bairro 2 de Maio

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

Ignição
2 de Maio todos os dias / 2º ano
2. Dois de Maio
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Bairro 2 de Maio localiza-se num cenário urbano e
paisagístico de excelência desfrutando de vista ampla sobre
o Tejo e em proximidade com o Palácio da Ajuda, património
nacional, com o Pólo Universitário da Ajuda, com o Parque
de Monsanto e ainda com a zona ribeirinha e histórica de
Belém.
O trabalho quotidiano desenvolvido em 2013 pela equipa do
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"Projecto 2 de Maio todos os dias", apostando na
Participação Comunitária para dinamizar as acções e
intervenções no espaço público, permitiu um contacto muito
próximo com a comunidade.
Esta metodologia de intervenção de proximidade, persistente
e ao mesmo tempo flexível, visou a melhoria da qualidade de
vida e da qualidade do espaço público. As acções
desenvolvidas durante a primeira fase do "Projecto 2 de
Maio todos os dias" bem como extra-projecto, permitiram
gerar mais interesse no Bairro e pelo Bairro, bem como
potenciar a oferta de serviços aos moradores.
Face aos resultados alcançados em 2013, este segundo ano do
Projecto visa incidir essencialmente na qualificação do
tecido edificado, de forma a diminuir as fragilidades do
seu contexto actual mas também a valorizar a sua história.
Foi em torno da questão da habitação, desde o momento da
ocupação das casas em 1974, que a comunidade se constituiu
e organizou. Como tal, direccionar esta nova candidatura
para a questão da habitação visa não só acelerar a sua
qualificação mas também promover a coesão social e
(re)dinamizar o sentido comunitário que se tem vindo a
fragilizar.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

O diagnóstico participado do actual estado de conservação
do edificado do bairro, especificamente do espaço
habitacional dos fogos dos 64 lotes do Bairro conduzirá à
elaboração de uma base de dados, instrumento fundamental
para a procura de soluções idóneas, económicas e
sustentáveis.
Em resultado do processo participado, esta base de dados
informática, será actualizada e gerida pelo Bairro e pelo
BIP/ZIP, que o disponibilizarão sempre que solicitado por
entidades públicas ou privadas com legitimo interesse no
território. Este diagnóstico alavancará estudos de
investigação académica, e possibilitará o interesse de
novos parceiros e apoios. Constituir-se-ão comissões de
lote para tutelar os direitos dos moradores em cada prédio
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e facilitar a sua comunicação com as entidades
responsáveis, entre as quais a responsável pela gestão do
lote. Deste modo os moradores passam a chamar a si a
responsabilidade, na avaliação das necessidades, na procura
de soluções e na resolução e gestão de conflitos. A
administração do prédio enfocará o seu trabalho na gestão
de tarefas e na supervisão das intervenções de manutenção
ordinária e extraordinária. As suas actividades serão
fundamentais na actualização contínua da base de dados,
gerando e garantindo a sua progressão.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

Para se alcançar uma maior coesão social e territorial,
será elaborado um programa de actividades que se relacionam
e criam um ciclo sustentável em que a comunidade será
chamada a desempenhar um papel determinante. Pretende-se
continuar com as formações e sessões de esclarecimento
promovidas por docentes, técnicos, unidades curriculares da
Faculdade de Arquitetura e outros estabelecimentos de
ensino superior a título gracioso.
Por sua vez a sustentabilidade da corresponsabilização é
assegurada por via da constituição das comissões de lote,
processo no qual o Projecto contribuirá ao nível da
facilitação da comunicação entre os moradores e as
entidades gestoras do património edificado municipal. As
comissões serão autónomas, garantido por si a sua
sustentabilidade.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Releva-se este objectivo, na medida em que a presença
constante, e consequente sensibilização e auscultação
comunitária, permite uma envolvência contínua do universo
participativo, pois as práticas quotidianas de apoio e
actividades locais, proporcionam a médio prazo a
curiosidade, a troca de laços, a confiança e a consequente
cooperação entre os moradores e o projecto "2 de Maio Todos
os Dias".
Assim, a ocorrência de dinâmicas de capacitação pública,
esclarecimento à população e de promoção de instrumentos
intelectuais expostos directamente no espaço público da
comunidade ou de grupos, aprimoram o carácter informal e de
proximidade, do projecto. Estes conceitos são os principais
instrumentos para a emancipação e engajamento comunitário,
bem como a pro-actividade para o futuro.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
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Actividade 1

Arquitectura da Cidadania

Descrição
Recursos humanos

Equipa de Operacionais de Projecto, recurso à bolsa de
voluntariado do Projecto 2 de Maio todos os dias, e de
moradores que estejam interessados tanto na fase criativa
como na fase de construção desta estrutura amovível.

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

-

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

Actividade 2

9040 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Mensal
300
1, 2, 3

Estudos, Propostas e Monitorização

Descrição
Recursos humanos

Técnicos operacionais do Projecto, docentes e alunos da
FA-UL, Investigadores, Quercus, Bolsa de Voluntariado do
Projecto "2 de Maio todos os dias".

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

-

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

Actividade 3

7790 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Diário
1600
1, 2, 3

Fóruns, Formações e Workshops
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Descrição
Recursos humanos

Técnicos operacionais do Projecto, Docentes da FA-UL,
GESTUAL-FAUL, Serviços e Pessoal externo (formadores),
u:iclc, Caixinha, Quercus, Bolsa de Voluntariado do
Projecto "2 de Maio todos os dias".

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

-

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

Actividade 4

7590 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 8, Mês 10
PontualVariado a definir
200
1, 2, 3

Acupuntura Urbana

Descrição
Recursos humanos

Equipa de Operacionais de Projecto, recurso à bolsa de
voluntariado do Projecto 2 de Maio Todos os Dias, técnicos
do Laboratório de Prototipagem Rápida (LPR)/FA-UL, Docentes
FA-UL, 1 Designer Gráfico, Técnicos especialistas em
Permacultura.

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

-

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

Actividade 5

10240 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
PontualVariado a definir
50
1, 2, 3

Eventos Comunitários
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Descrição
Recursos humanos

Técnicos Operacionais do Projecto, Bolsa de Voluntariado do
Projecto "2 de Maio todos os dias" ou moradores disponíveis
para a organização, promoção e execução dos eventos
agendados.

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

-

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

Actividade 6

7590 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 5, Mês 10, Mês 11
Pontualcinco
200
3

Colónia de Férias Sénior

Descrição
Recursos humanos

2 elementos da Direcção da Associação de Actividades
Sociais do Bairro 2 de Maio; 2 elementos da Junta de
Freguesia da Ajuda.

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

-

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

6500 EUR
Mês 3
PontualMês Agosto
60
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

25200 EUR

Encargos com pessoal externo

9650 EUR

Deslocações e estadias

3750 EUR

Encargos com informação e publicidade

1550 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2050 EUR

Equipamentos

3425 EUR

Obras

3125 EUR

Total

48750 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia da Ajuda
48750 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade

Faculdade de Arquitectura - UL
Não financeiro
4000 EUR
Recursos humanos especializados (Docentes e alunos), e
tecnológicos (Laboratório de Prototipagem Rápida).
Associação de Actividades Sociais do Bairro 2 de Maio
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Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
500 EUR
2 elementos da direcção técnica da Associação, cedência do
espaço e material da Associação.
Grupo informal u:iclc
Não financeiro
3300 EUR
Recursos Humanos:
Bolsa de voluntários de 22 pessoas - 2600eur (actividade
1,2,3,4). Bolsa de voluntários de 7 pessoas - 700eur
(actividade 5).

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

48750 EUR
7800 EUR
56550 EUR
2410



