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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia do Lumiar

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA QUINTA DO
OLIVAL/CASAL DOS ABRANTES

Designação

Clube Ténis Paço do Lumiar

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

Ignição
+ PERTO
24. Quinta do Olival
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O Bairro da Quinta do Olival data da década de 60. Área de
génese urbana ilegal, é constituída por uma malha de 405
residentes, 107 agregados familiares, residentes em 209
alojamentos que se distribuem por 57 edifícios. Constata-se
que cerca de 70% desses residentes são arrendatários sendo
os restantes proprietários. O processo de legalização
urbanística das AUGIs levou à necessidade de organização
dos proprietários em Comissões Administrativas. Todavia, a
ausência de experiência neste tipo de processos, aliada à
complexidade do procedimento administrativo permite
diagnosticar uma necessidade de apoio dos parceiros locais,
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no quadro dos quais a Junta de Freguesia do Lumiar pode
desempenhar um papel essencial atenta a estrutura
administrativa que dirige e os serviços que coordena e pode
mobilizar para o território. Principais questões
identificadas:
- Sentimento de isolamento e esquecimento nas prioridades
das políticas públicas;
- Localização geográfica periférica em relação ao centro da
freguesia do Lumiar;
- Acessibilidades e mobilidade urbana deficitárias;
- Cobertura muito deficitária da rede de transportes
públicos;
- Desarticulação de usos urbanos (habitação, armazéns,
oficinas);
- Espaço público desestruturado;
- Áreas comuns pouco cuidadas;
- Ausência de equipamentos coletivos e de serviços;
- Inexistência de espaços de sociabilização e vida
comunitária local;
- Inexistência de espaços verdes e destinados ao lazer.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Espaço Comunitário
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Os trabalhos de requalificação do espaço público perdurarão
durante anos e serão realizados de forma evolutiva
permitindo uma real apropriação pela comunidade, permitindo
o respeito pelo projeto previsto para a AUGI, e em estreita
colaboração com a equipa da CML responsável.
Paralelamente, a capacitação da comunidade do bairro ao
nível da participação pública será determinante na
corresponsabilização dos espaços públicos do bairro, e na
criação de soluções empreendedoras que alicercem um ciclo
de sustentabilidade que permitirá a autonomia destas ações
ao longo do tempo.
A Junta de Freguesia do Lumiar compromete-se a assegurar os
recursos necessários para a continuidade dos projetos até,
pelo menos, final de 2016.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição
Sustentabilidade

Ao chamar a comunidade (moradores e proprietários) à
concretização do processo, o espírito de
co-responsabilidade e de cooperação fica assegurado,
permitindo a criação de identidades locais e apropriação do
conceito de bem comum.
A compreensão por parte da comunidade que ao participar
está a contribuir ativamente na melhoria da sua qualidade
de vida, com benefícios não só numa perspetiva pessoal, mas
também coletiva.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

As atividades procurarão capacitar a comunidade, incutindo
atitudes pró-ativas, visando que os moradores se assumam
como os principais agentes de mudança na melhoria da sua
qualidade de vida. Serão potenciadas as capacidades e
competências dos moradores, no sentido de existir uma troca
de serviços e saberes entre os elementos da comunidade, o
que será um garante da dinamização e reforço da coesão
social.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

FORÚM DE RESIDENTES

Descrição
Recursos humanos

1 Técnica da entidade promotora, elementos de todas as
instituições parceiras (no mínimo 1 de cada), moradores do
bairro, será também convidada a estar presente Técnica da
CML, responsável pelo acompanhamento da AUGI, equipa
responsável pelas obras.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

0 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

107
1, 2, 3

OFICINA SOCIAL

Descrição
Recursos humanos

1 interlocutor da comunidade, 1 elemento de cada entidade
parceira, candidatos às bolsas de trabalho.

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

-

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

Actividade 3

10000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Diário
405
1, 2, 3

EXECUÇÃO OBRAS| ESPAÇO PÚBLICO

Descrição
Recursos humanos

Pessoal ao serviço no posto de limpeza do Lumiar, equipa da
obra, voluntários e representantes de todas as entidades
parceiras.

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

30000 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
Mensal
405
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4

1, 2, 3

OLIVAL CULTURAL

Descrição
Recursos humanos

Representantes de todas as entidades parceiras, comunidade
do bairro e da freguesia do Lumiar, e entidades e
convidados externos.

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

-

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

Actividade 5

10000 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
650
2

PASSEIO FOTOGRÁFICO

Descrição
Recursos humanos

Técnicos e Executivo da JFL, representantes das entidades
parceiras, moradores, equipa de acompanhamento da AUGI/CML,
convidados externos que se constituam como uma mais valia.

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

-

Resultados esperados
Valor

0 EUR

Cronograma

Mês 1

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Pontual
30
1

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

10000 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR

Encargos com informação e publicidade

2000 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3000 EUR

Equipamentos

5000 EUR

Obras

30000 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Junta de Freguesia do Lumiar
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

5000 EUR

Descrição

Entidade

Consciente da importância do desenvolvimento deste projeto
a JFL, compromete-se a alocar do seu orçamento a verba de
5.000,00EUR.
JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR
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Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
15000 EUR
Apoio técnico, logístico, administrativo, consumíveis,
veículos e estruturas de apoio.
CLUBE DE TÉNIS DO PAÇO DO LUMIAR
Não financeiro
4500 EUR
Apoio de técnicos desportivos, cedência de espaço
ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DA AUGI DENOMINADA QUINTA DO
OLIVAL/CASAL DOS ABRANTES
Não financeiro
5000 EUR
Cedência de espaço.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

29500 EUR

Total do Projeto

79500 EUR

Total dos Destinatários

1597



