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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Arisco - Instituição para a Promoção Social e da Saúde

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Agrupamento de Escolas Manuel da Maia

Designação

Centro Social José Luís Coelho

Designação

Casa B - Associação Cultural

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

Ignição
Manual para Descobrir Lugares - II
42. Casal Ventoso
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

a)Com o alargamento geográfico da JF C.Ourique,torna-se
oportuno refletir e intervir numa vertente de
investigação/re-construção da identidade deste lugar.
Evidencia-se a assimetria do território,ligada a uma
representação social negativa:o C.Ventoso é um lugar que
desde os anos 40,"na mitologia urbana é convertido na zona
da miséria por excelência da cidade"(M.Chaves,1999). A
própria Q.Loureiro,sendo um novo lugar,surge num contexto
de ruptura (realojamento),que embora concorra para um
melhoramento das condições de vida dos habitantes do
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C.Ventoso,está associado à ideia de desmantelamento de uma
identidade anterior. b) Na população escolar deste
território(diagnóstico TEIP),salienta-se características
negativas semelhantes(nível socio-económico
baixo,insuficiente suporte dos educandos),sendo também
evidente as diferenças que encontra, espelhando a
assimetria do território. A Carta BIPZIP2010 salienta o
insucesso escolar,a marginalidade e conflitos de vizinhança
(fragilidade na vivência comunitária). c) Considerando que
um dos eixos prioritários-C.Ventoso-não teve até à data
nenhuma intervenção BIPZIP aliada à importância histórica
desta zona, uma intervenção que trabalhe a identidade deste
lugar revela-se essencial.Neste eixo encontramos habitantes
que testemunharam e/ou viveram as mutações do espaço
urbano,sendo os idosos elementos fundamentais na
re-elaboração dessa história
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Crianças

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

O Projecto incide sobre o desenvolvimento de competências
pessoais e sociais estruturais na criação de vínculos
afectivos ao lugar que se habita e às pessoas. Estas
competências permanecem e permitem que os processos
identitários de vinculação ao lugar se perpetuem e se
repliquem noutros territórios. A construção de um objecto
pessoal que espelha esta vivência permite a possibilidade
de o revisitar, aumentando o sentimento de segurança face à
mudança e à perda. A implementação de uma possibilidade de
diálogo intergeracional e a valorização deste movimento
abre igualmente a possibilidade de repercussão noutros
contextos. A criação de "objectos" ("Guia" do
território/Livro e instalação sonora) e a sua
apresentação/distribuição em lugares estratégicos da cidade
(por exemplo, bibliotecas escolares e municipais e juntas
de freguesia), garante a propagação de uma visão diferente,
mais integrada e positiva, dos territórios de intervenção.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição
Sustentabilidade

A expectativa é que estes mediadores façam a disseminação
"personalizada" do modelo, no seu trabalho com as suas
comunidades. Desta forma, espera-se que estes/as
técnicos/as desenvolvam uma estratégia semelhante mas
adaptada a diferentes comunidades: usando o material
"Caderno Pedagógico Manual para descobrir lugares" a partir
de 2015 noutros territórios educativos; dando a conhecer
este material a outros membros da comunidade educativa;
divulgando o Guia/Livro do Casal Ventoso e Quinta do
Loureiro junto de outros professores e alunos através da
Rede de Bibliotecas Escolares.
A equipa do Projecto irá garantir o acompanhamento das
diferentes implementações do modelo de intervenção até
2016.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Manual para Descobrir Lugares

Descrição
Recursos humanos

Esta actividade será realizada ao longo de sessões de
trabalho semanais com a equipa da Associação Arisco (3
elementos), um colaborador externo, criativos da casaBranca
(2 elementos) e com os professores (2 elementos).

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

-

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

14735 EUR
Mês 1, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9
Semanal
50
1
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Actividade 2

Guia dos territórios de intervenção

Descrição
Recursos humanos

Esta actividade será realizada com a equipa da Arisco (3
elementos), um colaborador externo, e criativos da
casaBranca (2 elementos). O momento da apresentação pública
implicará também as comunidades educativas das escolas.

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

-

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

Actividade 3

8423 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
200
1

Instalação Sonora

Descrição
Recursos humanos

Esta actividade será realizada com a equipa da Associação
Arisco (3 elementos), um colaborador externo, criativos da
casaBranca (2 elementos) e técnico de som (apoio à produção
áudio/masterização - 1 elemento).

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

-

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

Actividade 4

8424 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
200
1

Histórias Digitais
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Descrição
Recursos humanos

Esta actividade será realizada ao longo de sessões de
trabalho semanais com a equipa da Associação Arisco (3
elementos), um colaborador externo, criativos da casaBranca
(2 elementos) e com os técnicos do Centro Social José Luis
Coelho.

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

-

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

Actividade 5

10672 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Semanal
56
1

Rede Mediadores/Disseminadores

Descrição
Recursos humanos

Esta actividade será realizada com a equipa da Associação
Arisco (3 elementos), um colaborador externo, professores
(2 elementos).

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

-

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

4741 EUR
Mês 1, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
10
2

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

16000 EUR

Encargos com pessoal externo

14900 EUR

Deslocações e estadias

2950 EUR

Encargos com informação e publicidade

1580 EUR

Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

10615 EUR
950 EUR
0 EUR
46995 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Arisco - Instituição para a Promoção Social e da Saúde
46995 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Casa B - Associação Cultural
Não financeiro
3000 EUR
Cedência/empréstimo de equipamento técnico diverso para o
desenvolvimento do projecto (material áudio: leitores de
mp3, headphones, mesa de som, microfones, computadores,
disco externo, sistema de som - mesa de mistura, placa de
som, amplificador - material de vídeo/imagem: Câmara
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filmar, máquina fotográfica, projector de vídeo - e
material de luz - projectores), bem como apoio à
divulgação, apoio logístico e apoio técnico para montagem e
edição de conteúdos.

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

46995 EUR
3000 EUR
49995 EUR
516
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