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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Campolide

Designação

Circular Economy Portugal - CEP

Designação

Associação Viver Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna

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

Ignição
Cê ao Cubo
15. Quinta do Tarujo
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Dinamização de um programa de atividades lúdico-pedagógicas
e organização de visitas ao centro de compostagem mediante
marcação, recolha e tratamento de resíduos orgânicos
domésticos, distribuição de composto à rede de hortas
comunitárias da freguesia.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A Quinta do Tarujo é um dos territórios da Freguesia de
Campolide com menor número de habitantes, sendo a sua
população maioritariamente envelhecida e com baixas
habilitações literárias. O território é na sua grande
maioria composto por terrenos expectantes, sem qualquer
tipo de utilização a não ser depósitos ilegais de todo o
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tipo de resíduos, que diariamente se vão acumulando e
originando focos de insalubridade e perigo para a saúde
pública. Pela sua falta de serviços e pontos de interesse
esta é uma zona esquecida, isolada e estigmatizada pelas
áreas limítrofes. No entanto, a sua localização central, de
acesso às principais vias; a proximidade a zonas verdes de
referência da cidade (Quinta do Zé Pinto, Jardins da
Amnistia), parte integrante do projeto do Corredor Verde, e
a presença de empresas e instituições de educação (Escola
Querubim Lapa, Nova Business School) na sua área
envolvente, demonstram que a Quinta do Tarujo oferece um
potencial como polo agregador de novos espaços de interação
entre diferentes grupos socioeconómicos e geracionais.
Acresce que, decorrente da dinâmica comunitária gerada em
torno dos espaços de agricultura urbana (formal e
informal), fruto de uma herança rural e forte ligação à
terra dos seus moradores e da necessidade de uma produção
alimentar de subsistência, revela-se particularmente
pertinente enriquecer o Tarujo com a criação de novos
serviços e dinâmicas sociais ligadas à conservação do
ambiente.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Espaço Comunitário
Grupos vulneráveis

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade da atividade assegura-se pela instalação
no território da capacidade física humana e material
ficando reunidas as condições para a recepção dos resíduos
orgânicos da comunidade envolvente e a realização de
visitas pedagógicas por alguns anos permitindo que este
ponto de atracção perdure no tempo para além da fase de
execução. Serão também feitos com universidades no sentido
de estabelecer parcerias para que o espaço possa ser
utilizado para a realização de trabalhos académicos
relacionados com esta área.

Objetivo Específico de Projeto 2
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Descrição
Sustentabilidade

A sustentabilidade desta atividade surge associada à gestão
do funcionamento centro comunitário e pedagógico de
compostagem e onde serão criadas e dinamizadas ofertas
educativas e formativas relacionadas com a temática
ambiental, divulgadas através de plataformas online. A
agenda de visitas que continuará a ser dinamizada em
conjunto com moradores voluntários.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

As ações de troca de resíduos domésticos orgânicos por
produtos provenientes das hortas comunitárias ou por
composto visam implementar o sistema circular
autossustentável, sendo por isso, a sustentabilidade deste
objetivo assente tanto na adesão dos residentes como na
participação dos hortelãos. Espera-se ainda que das
campanhas de sensibilização, decorra não só a adesão ao
esquema de trocas, mas também ocorra uma mudança de atitude
e comportamentos face à gestão de resíduos orgânicos
domésticos, e que esta se traduza em práticas mais
sustentáveis de consumo e corresponsabilização pela
preservação do ambiente. A parceria com a Green Nova
(UNL) fará com que seja possível realizar um estudo de
impacto ambiental e estimativa de resíduos reutilizados que
por sua vez beneficiarão o ambiente no seu todo. Os
resíduos dos espaços verdes da freguesia serão entregues e
valorizados neste espaço podendo o Bairro do Tarujo
orgulhar-se de ser um ponto crucial para o bom desempenho
ambiental da freguesia.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Compor Centro

Descrição
Recursos humanos

2 técnicos do CEP, 1 consultor da VC e 3 operacionais da
Junta de Freguesia de Campolide.

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

CMLisboa e JF Campolide

Resultados esperados
Valor

17655 EUR
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Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Diário
3000
1, 2, 3

Compor resíduos

Descrição
Recursos humanos

2 técnicos do CEP, 2 técnicos da VC, 1 operacional da Junta
de Freguesia.

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

CMLisboa e JF Campolide

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

Actividade 3

12005 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual8
4000
2, 3

Compor Comunidade

Descrição
Recursos humanos

1 professora da Querubim Lapa, 2 do CEP, 2 técnicos da VC,
1 operacional da Junta de Freguesia de Campolide, 2
elementos voluntários da equipa da Green Nova (UNL), 1
técnico de Acção Social da Junta de Freguesia de Campolide

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

CMLisboa e JF Campolide

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

11905 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Mensal



PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Nº de destinatários

150

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

Actividade 4

Compor Comunicação

Descrição
Recursos humanos

2 técnicos da VC, 2 técnicos do CEP, 2 elementos
voluntários da equipa da Green Nova (UNL), 1 Designer do
Departamento de Comunicação da Junta de Freguesia, 1
técnico de Acção Social da Junta de Freguesia de Campolide

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

CMLisboa e JF Campolide

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

8435 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal
7000
2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

2 técnicos da CEP
3428

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

2 Consultores da Associação Viver Campolide
1800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 técnico de Acção Social da Junta de Freguesia de
Campolide
600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 operacional da Junta de Freguesia de Campolide
910

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Designer da Junta de Freguesia de Campolide
70

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

3 operacionais da equipa de espaços verdes da Junta de
Freguesia de Campolide
1900

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

1

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

150

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

10000

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

1
Equidade

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

0
5500

Nº de destinatários desempregados

50

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

150

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

100

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

3

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

0

Nº de intervenções no espaço público

1

Nº de publicações criadas

1

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

1

Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas
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Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

-

0

-

0

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

0 EUR

Encargos com pessoal externo

24000 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

0 EUR
16300 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2000 EUR

Equipamentos

1700 EUR

Obras

6000 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor
Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Campolide
8630 EUR
Circular Economy Portugal - CEP
24000 EUR
Associação Viver Campolide
17370 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Campolide
Não financeiro
11400 EUR
1900 horas de trabalho de 3 operacionais do Departamento
dos espaços verdes da Junta de Freguesia de Campolide para
apoio à execução do projeto;
Cedência de equipamentos (ex: biotriturador, depósitos e
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bomba de água)
Transporte e montagem de equipamentos
Designer da Junta de Freguesia de Campolide para apoio ao
desenvolvimento dos materiais didáticos e de publicidade
Entidade

Junta de Freguesia de Campolide

Tipo de apoio

Financeiro

Valor

3750 EUR

Descrição

Contratação de prestador de serviços para assegurar a
operacionalização do Centro de Compostagem.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

15150 EUR

Total do Projeto

65150 EUR

Total dos Destinatários

14150
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