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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Instituto Padre António Vieira

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Associação SAPANA

Designação

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Designação

GI Associação Informal de Moradores do Bairro Santos ao
Rêgo

Designação

GI Moradores PER A, Bairro de Santos ao Rego

Designação

Movimento Defesa da Vida

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

Ignição
[COM]unidade
35. Rego (Bairro de Santos e PER)
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

O território a intervir é marcado pela coexistência de
assimetrias sociais e de malha urbana, com zonas
residenciais e comerciais consolidadas e zonas mais
recentes de implantação de bairros sociais, resultado do
Programa Especial de Realojamento-PER.
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Nos PER cruzam-se diferentes culturas, etnias, processos
migratórios, que convergem em unidades residenciais onde
frequentemente surgem tensões, conflitos intergeracionais e
interculturais, numa população marcada maioritariamente por
baixos níveis de rendimentos, instrução, qualificações
profissionais e, fruto desta realidade, com grande
dificuldade de integração no mercado de trabalho.
O espaço público é identificado, neste momento, como uma
das causas do problema, embora seja nele onde encontramos
parte das soluções. É a resposta capaz de responder às
necessidades de espaços de lazer e de convívio que convidem
as pessoas a encontrar-se e fomentem a relação. Atualmente
os espaços que potencialmente estariam destinados a lazer,
estão muito degradados, sem uso definido, tornando-se com
frequência alvo de tensão social.
O objetivo desta candidatura é a de reforçar a ideia do
espaço público enquanto solução de um problema, porque
desenvolvido através de um processo fortemente
participativo, já iniciado, e que promove, entre outros
valores, a inclusão e o sentimento de presença. Queremos
desenvolver com a comunidade, espaços criadores de pontes
entre culturas e gerações, que contribuam para a coesão
social do bairro.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Espaço Comunitário
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

As diferentes vertentes da sustentabilidade são asseguradas
pelo processo participativo e a contínua presença dos
parceiros (individuais, informais ou institucionais) do
projeto.
Pretende-se que a comunidade se torne consciente das suas
capacidades na identificação de problemas e na construção
das soluções, promovendo o seu sentido de responsabilidade.
É esta consciência que contribuirá decisivamente para a
sustentabilidade do projeto.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade deste objetivo está diretamente
relacionada com a apropriação do espaço e sentimento de
pertença que fomenta uma coresponsabilização na sua
manutenção. Através dos valores da apropriação e pertença,
garante-se não só a sustentabilidade social mas também a
económica.
O facto desta candidatura fazer parte de um esforço
integrado para a resolução dos problemas do bairro, por
parte das várias instituições a trabalhar no terreno a
longo prazo, dá-lhe a garantia de continuidade.
Esta forma de estar, por parte do projeto, onde a
comunidade pensa e constrói, pode ser ela própria geradora
de um sentido de unidade na comunidade de moradores onde a
candidatura quer intervir.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Esta iniciativa aumenta o número de parceiros e
responsabiliza todos os intervenientes (instituições,
pessoas) que se tornam diretamente envolvidas no projeto.
Ao mesmo tempo, desperta para uma agregação e consciência
espacial que podem ser determinantes na transformação das
relações, pessoais e espaciais.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

PASSA SABI (passa bem)

Descrição
Recursos humanos

Comunidade, hortelãos, jovens, equipa km2, equipa MDV,
atelier Poligono, equipa SAPANA, Sr. Rocha (boxe), Jorge
Pina (boxe), Bebé (futebol), FSCH, ISCAL e entidades
parceiras.

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

-

Resultados esperados
Valor

15000 EUR

Cronograma

Mês 1

Periodicidade

Mensal
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Nº de destinatários

500

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 2

PÁTIOS

Descrição
Recursos humanos

Comunidade, equipa km2, equipa MDV, atelier Poligono,
equipa SAPANA, Santa Casa da Misericórdia, ADAS, Paróquia
de Nossa Senhora de Fátima, hortelãos, Dona Fátima (café e
cabeleireiro) e entidades parceiras.

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

-

Resultados esperados
Valor

5000 EUR

Cronograma

Mês 1

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3

200
1, 2, 3

PASSEIO

Descrição
Recursos humanos

Comunidade, equipa km2, equipa MDV, atelier Poligono,
equipa SAPANA, hortelãos e entidades parceiras.

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

-

Resultados esperados
Valor

10000 EUR

Cronograma

Mês 6

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que

200
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concorre

Actividade 4

1, 2

MURO

Descrição
Recursos humanos

Comunidade, equipa km2, equipa MDV, atelier Poligono,
equipa SAPANA e entidades parceiras.

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

-

Resultados esperados
Valor

10000 EUR

Cronograma

Mês 8

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários

200

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 5

LIGAÇÃO

Descrição
Recursos humanos

Comunidade, equipa km2, equipa MDV, atelier Poligono,
equipa SAPANA, instituições locais e entidades parceiras.

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

-

Resultados esperados
Valor

10000 EUR

Cronograma

Mês 12

Periodicidade

Mensal

Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

2000
1, 2, 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

1050 EUR

Encargos com pessoal externo

7550 EUR

Deslocações e estadias

1000 EUR

Encargos com informação e publicidade

3550 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2100 EUR

Equipamentos

8150 EUR

Obras

26600 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Instituto Padre António Vieira
50000 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0 EUR
-

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

50000 EUR
0 EUR
50000 EUR
3100



