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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Centro Social e Paroquial São Francisco de Paula

Designação

Junta de Freguesia da Estrela

Designação

Fundação Aga Khan - Portugal

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Designação

GI Moradores

Designação

GI Moradoras

Designação

Escola de Comércio de Lisboa

Designação

Lisboa Verde-Associação para a Defesa dos Espaços Verdes

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

Ignição
Pampulha Cria Valor
55. Pampulha
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A Pampulha situa-se na Freguesia da Estrela, sendo um
território onde a diversidade se apresenta evidente na
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população residente, no comércio e no património existente.
Trata-se de um bairro no qual os idosos assumem uma
expressão significativa, representando 29% da população,
superior aos 24% da população idosa da Freguesia da
Estrela. Partindo desta realidade e com o objetivo de
escutar e analisar o território, realizaram-se sessões de
diagnóstico participativo com residentes, trabalhadores no
território e comerciantes. Procedeu-se também à realização
de reuniões com as entidades parceiras que desenvolvem
intervenção no território, diagnóstico de rua, observação
direta, anotações e imagens. A partir das metodologias
descritas, destacaram-se os seguintes problemas: isolamento
social dos idosos, que se encontram identificados pelos
parceiros - Núcleo de Apoio e Intervenção com
Seniores/CSFE, dificuldade no acesso a bens e serviços de
primeira necessidade, falta de espaços coletivos,
degradação dos espaços públicos e dos espaços verdes,
comércio local pouco dinamizado, comércio tradicional
versus a chegada de novos comerciantes (de origem asiática
e associados com a atividade noturna). Ao nível das
potencialidades destacam-se a riqueza e diversidade
patrimonial facilmente traduzida em potencial turístico,
acentuado sentimento de identidade e pertença, centralidade
do território, e a vontade expressa nos diagnósticos para
iniciar um processo de mudança no território.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Melhorar a Vida no Bairro
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

- A sustentabilidade deste objetivo é parcialmente atingida
através da natureza da atividade, uma vez que o
investimento inicial de recolha de memórias resultará num
espólio organizado que perdura no tempo e que poderá vir a
ser utilizado noutras circunstâncias.
- Os produtos (filme, mapas, brochura, etc) concebidos
através das atividades de recolha do património material e
imaterial, permitirão uma continuidade da atividade no
tempo visto que os produtos estarão disponíveis após o fim
do projeto e podem ser difundidos.
- O envolvimento da comunidade juvenil e da comunidade
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sénior na recolha de memórias e na construção de produtos
de informação, aumenta as probabilidades do seu
envolvimento e preservação de atos de vandalismo ao
património identificado.
- Integração do território numa zona nobre e central da
cidade e seu potencial de atração turística aumenta a
capacidade de divulgação dos produtos e consequente geração
de receita / mobilização de recursos.
- O fato de termos atores privados no comércio envolvidos
numa dimensão que lhes interessa diretamente (valorização
do seu território e consequente aumento de clientes),
aumenta o potencial de sustentabilidade, pois há um
interesse próprio na dinamização do seu negócio e do
comércio local no geral.
- O facto das actividades surgirem de forma orgânica a
partir de dinâmicas e espaços existentes reduz os custos de
investimento inicial e aumenta a capacidade das actividades
perdurarem pós projecto.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

- O Centro Paroquial e Social S. Francisco Paula já tem RH
e materiais alocados ao Centro de Convívio, o que
possibilita a continuidade da mesma dinâmica de recolha
comunitária.
- Variedade de parceiros na Freguesia da Estrela (grupo
NAIS da CSF) que podem reforçar e dar continuidade às
atividade desenvolvidas que concorrem para o objetivo
específico 2, assim como dar seguimento às situações de
apoio social que sejam identificadas.
- Correspondência da intervenção com os interesses e
preocupações manifestadas pela comunidade aquando os
diagnósticos participativos, nomeadamente a ausência de
espaços coletivos de convívio, o que potencia o seu
envolvimento na sua manutenção.
- O facto de estarmos a trabalhar dentro de uma rede de
parceiros (grupo NAIS da CSF) que já possuem idosos
sinalizados, permitindo desta forma utilizar esta relação
de confiança para o desenvolvimento das atividades.
- Os materiais (computadores e impressora) a adquirir com o
projeto irão permanecer no espaço do Centro Social e
Paroquial de São Francisco de Paula e ficar disponíveis à
utilização da comunidade no período pós-projecto.
- Desenvolvimento durante o projeto de uma rede de
voluntários/moradores que contribua para a continuidade de
algumas das atividades, nomeadamente das atividades
culturais e de inclusão digital.
- Possibilidade de efetivar protocolos com outras entidades
que permitam integração de estagiários e outros
participantes, assim como elaborar candidaturas a
financiamentos.

Objetivo Específico de Projeto 3
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Descrição
Sustentabilidade

- A capacitação realizada ao comércio irá fortalecer a sua
capacidade comercial e também ajudar a dinamizar o
território, possibilitando desta forma a continuidade
destes eventos comunitários organizados pelo comércio
local.
- Centralidade do território e dos recursos existentes.
Possibilidade de criação de protocolos futuros que permitam
a integração de estágios/voluntários dentro da área
comercial.
- Aproximação ao território, de recursos existentes na
restante freguesia (Visitas guiadas e animadas com a
participação da população local já realizados, ex: "Do
Museu ao Bairro da Madragoa"), possibilidade de alargar à
Pampulha.
- Esta atividade também será garantida através do
envolvimento dos moradores, com vista o reforço das
relações de vizinhança e da mobilização e maximização dos
recursos existentes, garantindo a continuidade das ações
para além do término do financiamento da candidatura.
- Mobilização de recursos da Junta de Freguesia para a
realização dos eventos de rua e utilização dos equipamentos
a adquirir, que ficarão disponíveis para a comunidade.
-Desenvolvimento de atividades a partir das vontades
apontadas pelos moradores/instituições/comerciantes.
Relações de proximidade e solidariedade informal entre
moradores e comerciantes.
- Possibilidade de candidaturas a outros financiamentos
para dar continuidade às atividades desportivas, ex:
RAAML.- Existência de eventos de angariação de fundos e de
quotização dos comerciantes/instituições.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Laboratório Itinerante de Memórias

Descrição
Recursos humanos

1 Animadora Sociocultural;
1 Técnico de Desenvolvimento Comunitário;
Técnicas de Serviço social (CSPSFP, SCML e JFE);
Líderes e comerciantes locais

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

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma

9690 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
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9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Periodicidade

Semanal

Nº de destinatários

100

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

Actividade 2

Pampulha - Um bairro com histórias

Descrição
Recursos humanos

1 Animadora Sociocultural;
1 Técnico de Desenvolvimento Comunitário;
Recursos Humanos externos à parceria (Prestação de
serviços);
Lideres locais;
Moradores e comerciantes

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

-

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

Actividade 3

7138 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
PontualPeriodicidade ainda a definir
1530
1, 2

Filmar o Meu Bairro

Descrição
Recursos humanos

4 Formadores para áreas técnicas específicas (Produção e
planificação, Linguagem cinematográfica, Imagem e
fotografia, Som e captação, Realização, Montagem de imagem
e som, Internet como plataforma de difusão e exibição do
audiovisual.
1 Animadora Cultural;
1 Técnico de Desenvolvimento Comunitário;

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

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

Actividade 4

11078 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
48
1, 2, 3

Comércio com valor

Descrição
Recursos humanos

Recursos Humanos da Escola de Comércio de Lisboa;
RH parceiros da CSF da Estrela (ISEG - Instituto Superior
de Economia e Gestão);
RH das entidades parceiras

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

-

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

Actividade 5

7978 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
PontualA definir
15
3

Eventos Comunitários e de Rua

Descrição
Recursos humanos

RH do Projeto

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

-

Resultados esperados
Valor

10762 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
PontualÉpocas festivas
750
3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

30
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coodenadora do projecto
1056

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica de Desenvolvimento Comunitário
2112

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Animadora Cultural
1056

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador Comércio
32
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Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador Cinema
190

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Animadora Sociocultural
528

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

0

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

163

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

2250

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres

15
135
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Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

18

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

115

Nº de destinatários imigrantes

25

Comerciantes locais

15
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

4

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

2

Nº de publicações criadas

1

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

5

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

10

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

0

Grupo informal de base territorial da
Pampulha

1

-

0

-

0

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

19092 EUR

Encargos com pessoal externo

1440 EUR

Deslocações e estadias

0 EUR
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Encargos com informação e publicidade

12420 EUR

Encargos gerais de funcionamento

3900 EUR

Equipamentos

9794 EUR

Obras
Total

0 EUR
46646 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor
Entidade
Valor

Centro Social e Paroquial São Francisco de Paula
9974 EUR
Junta de Freguesia da Estrela
12820 EUR
Fundação Aga Khan - Portugal
23852 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Centro Paroquial São Francisco de Paula
Não financeiro
1900 EUR
Cedência de espaço
O Centro Paroquial São Francisco de Paula tem como valor
base o aluguer de espaços por hora a 10EUR. A oficina
intergeracional de cinema terá a duração de 190h, o que faz
a totalidade de 1900EUR (10EUR/h x 190h = 1900 EUR).
Inês de Melo Baptista Mota Figueira - Casa de Giz
Não financeiro
150 EUR
Cedência de espaço
A Casa de Giz tem como valor base o aluguer de espaços por
hora a 5EUR. As atividades que se irão realizar neste local
( demonstrações de artesanato, exposições, reuniões, aulas
abertas à população), irão no total realizar-se 30h o que
faz a totalidade de 150EUR (5EUR/h x 30h = 150 EUR).
José Manuel de Sousa Lopes - Produtor de Cinema
Não financeiro
4200 EUR



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Cedência de material audiovisual
O José Lopes apresenta como valor do aluguer do material
audiovisual (mesa de mistura, microfones, colunas, máquina
de filmar, entre outros materiais) o valor total de
4200EUR.
Junta de Freguesia da Estrela
Não financeiro
1500 EUR
Cedência de material de som
A Junta de Freguesia da Estrela apresenta como valor do
material de som ( mesa de mistura, microfone, colunas e
toda a cablagem necessária) o valor total de 1500EUR.
Junta de Freguesia da Estrela
Não financeiro
6865 EUR
Coordenador do projeto - Valor mensal 1373EUR x 12 Meses x
50% = 6865EUR
Fundação Aga Khan
Não financeiro
1152 EUR
Apoio técnico ao projeto
Técnico de desenvolvimento comunitário - Valor hora 8 EUR x
4h por semana (valor total 12h por mês )x 12 Meses =
1152EUR.
Centro Paroquial São Francisco de Paula
Não financeiro
2304 EUR
Animadora do centro de convívio - Valor hora 6EUR x 8h por
semana ( total de 32 horas por mês) x 12 meses = 2304EUR.

TOTAIS
Total das Actividades

46646 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

18071 EUR

Total do Projeto

64717 EUR
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Total dos Destinatários

2443



